
                                                            

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 
П Р О Т О К О Л  

 
пленарного засідання чотирнадцятої сесії районної ради 

VІІ скликання  
 

7 квітня 2017 року        смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 11.45 
 

Усього депутатів – 34 
Присутні - 25 

Відсутні - 9 
 

Президія: 
Кучмій Богдан Борисович – голова Голованівської районної ради. 

Голімбієвський Олег Дмитрович – голова Голованівської районної державної 
адміністрації. 

Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної ради.  
 

Головує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради.  
 
Голова районної ради: 

Шановні депутати, запрошені!   
На чотирнадцятій сесії присутні, згідно з даними реєстрації  25 

депутатів. 
 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Безушенко Григорій Валентинович  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  

3 Волошин Валерій Леонідович  

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  

6 Гончаренко Костянтин Васильович  

7 Іщак Олександр Валентинович 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  

9 Кравчук Ігор Петрович 

10 Комашко Григорій Віталійович  

11 Комашко Михайло Станіславович  

12 Копієвський Михайло Дмитрович  

13 Кучмій Богдан Борисович 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  

15 Лепетун  Юрій Петрович  

16 Маріяшко Олег Валерійович  



17 Сигляк Галина Володимирівна  

18 Рокочук Дмитро Сергійович 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  

20 Свердликівський Віктор Олександрович  

21 Тернавська Олена Григорівна  

22 Туз Сергій Віталійович 

23 Цобенко Руслан Олександрович  

24 Чушкіна Надія Василівна  

25 Чушкін Олексій Іванович  

 

У пленарному засіданні не беруть участі депутати: 
Бучацький Андрій Миколайович 

Вонсович Микола Володимирович 
Говорун Ярослав Петрович   

Гребенюк Микола Петрович 
Лободюк Юрій Михайлович 

Надольняк Ольга Іванівна 
Погорєлов Сергій Леонтійович 
Коваль Володимир Олександрович 

Яровий Олександр Володимирович 
 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 
Чотирнадцяту 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. 

 
Слухали: Про реєстрацію депутатом Голованівської районної ради. 
 

Інформує: Савченко Ольга Анатоліївна – голова районної виборчої 
комісії. 

 
 Шановні депутати! 

 Відповідно до постанови Голованівської районної виборчої комісії від 
3 березня 2017 року № 78 депутатом Голованівської районної ради  від 

Голованівської районної в Кіровоградській області організації Партії «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» зареєстровано Сигляк Галину 

Володимирівну (15 вересня 1965 року народження, позапартійна, завідувач 
філії навчально-виховного комплексу Голованівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка – гімназія» «Шепилівська загальноосвітня школа – 
ДНЗ»).  

 
Голова районної ради: 
 Шановні депутати!  



Розпочинаємо роботу пленарного засідання. 
На чотирнадцятій сесії районної ради пропонується розглянути наступні 

питання:  
  

Вносить питання: районна державна адміністрація 

1. Про звіт про виконання програми соціального і економічного розвитку 
Голованівського району на 2016рік. 

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, 

промисловості та надання адміністративних послуг районної 
державної адміністрації 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

2. Про звіт про виконання районного бюджету за 2016рік. 
Інформація: Дударя Василя Серафимовича –  начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

3. Про внесення змін  до рішення районної ради від 23 грудня 2016року 
№ 147 «Про районний бюджет на 2017рік». 

Інформація: Дударя Василя Серафимовича –  начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

4. Про затвердження  розпоряджень голови районної державної 
адміністрації з питань бюджету. 

Інформація: Дударя Василя Серафимовича –  начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації  

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

5. Про стан виконання районної програми підготовки медичних 
працівників та поліпшення їх соціального захисту на 2012-2016роки. 

Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного лікаря КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

6. Про внесення змін до програми соціального захисту малозабезпечених 

верств населення, громадян, які опинилися в складних життєвих 
обставинах та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи Голованівського району на 2016-2020роки. 
Інформація:  Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 



7. Про внесення змін  та доповнень до комплексної районної програми 
запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру у Голованівському районі на 2015-2019роки. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради  
 

Вносить питання: районна рада 

8. Про  надання дозволу на списання майна спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ Голованівського району 

Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради  

 
Вносить питання: районна рада 

9. Про  внесення змін до рішення районної ради. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради 
 

Вносить питання: районна рада 

10. Про  внесення змін до рішення районної ради. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради 
 

Вносить питання: районна рада 

11. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій 

оцінці земельної ділянки на території Побузької селищної ради. 
Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – в.о. начальника відділу 

Держгеокадастру у Голованівському районі 
 

Вносить питання: депутатська фракція політичної партії ВО 
«Батьківщина» 

12. Про звернення депутатів Голованівської районної ради до Президента 
України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України  
щодо недопущення скасування мораторію на продаж 

сільськогосподарської землі. 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної ради 

 
Вносить питання: депутатська фракція політичної партії 

«Об’єднання «САМОПОМІЧ» 

13. Про  звернення депутатів Голованівської районної ради до Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України  
щодо  визначення тимчасової окупації території України Російською 

Федерацією. 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної ради 

 



Вносить питання: депутатська фракція політичної партії ВО 
«Батьківщина» 

14. Про затвердження Положення щодо порядку надання матеріальної 
допомоги громадянам на лікування, вирішення соціально-побутових 
проблем. 

Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної ради 

 

Голова районної ради: 
 

 Шановні депутати! 
 Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку розглянула ряд 
питань та рекомендувала їх включити до порядку денного чотирнадцятої 

сесії, а саме: 
1. «Про внесення змін та доповнень до програми соціального і 

економічного розвитку Голованівського району на 2017 рік». 
 

Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 



«не голосували»  -  00 
Прийнято. 
 

2.  « Про внесення змін до структури Голованівського освітнього 

округу». 
 

Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  25 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято. 
 

Голова районної ради: 
 

3. «Про внесення змін та доповнень до програми культурно-мистецького 
розвитку Голованівського району на 2017 рік». 

 
Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 



4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято. 
 

Голова районної ради: 

  
4.  «Про надання дозволу на передачу комунального майна в оренду». 

 
Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 



18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 
 

Голова районної ради: 

 У зв’язку з тим, що профільна постійна комісія  не розглядала питання 
«Про звернення депутатів Голованівської районної ради до Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо 
недопущення скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі»  

та «Про звернення депутатів Голованівської районної ради до Президента 
України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо 

визначення тимчасової окупації території України Російською Федерацією», 
пропоную виключити їх з порядку денного сесії. 

 
Депутати Цобенко Р.О. та Чушкін О.І. заперечили проти виключення даних 
питань з порядку денного. 

 
Голова районної ради: 

Питання «Про затвердження технічної документації по нормативній 
грошовій оцінці земельної ділянки на території Побузької селищної ради» не 

розглядалось на засіданні профільної комісії, але пропоную розглянути його 
на сьогоднішньому пленарному засіданні.  

 
А також, комісія з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власність та соціально-економічного розвитку рекомендувала виключити з 
порядку денного питання «Про затвердження Положення щодо порядку 

надання матеріальної допомоги громадянам на лікування, вирішення 
соціально-побутових проблем». 

 

Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 



4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято. 
 

Голова районної ради: 

 
 Депутат районної ради Чушкін О.І. запропонував включити до порядку 

денного чотирнадцятої сесії питання «Про звернення депутатів 
Голованівської районної ради до Президента України щодо скасування 

рішення НКРЕКП з встановлення щомісячної абонплати за підключення до 
системи газопостачання. 

 
Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 



13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 
 

Голова районної ради: 
Пропоную запропонований порядок денний прийняти в цілому, з 

урахуванням пропозицій. 
  

Чи є інші пропозиції? 
Немає. 

Прошу голосувати. 
 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 



20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 
 

Голова районної ради: 

 
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 
Слухали: Про звіт про виконання програми соціального і економічного 

розвитку Голованівського району на 2016рік. 
 

Інформує: Артвіх Ірина Олександрівна – начальник управління 
економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, промисловості та 

надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. 
 
       Шановні депутати! 

       Підсумовуючи зроблене по виконанню показників програми соціального 
і економічного розвитку району, можна сказати, що ситуація в районі 

стабільна. В окремих галузях і сферах діяльності забезпечено позитивну 
динаміку показників.  

         На Голованівщині проживає наявного 30 843 осіб. В тому числі 
сільське-18,900  тис. осіб, міське -11,943 тис.чол.  Чоловіків – 14 311 чол., а 

жінок  16 540 чол. 
         Народилося за 12 місяців 2016 року 250 чол., померло – 566 осіб. 

Природній приріст  - мінус  316 чол.  Зареєстрували шлюб 119 пар, 
розірвання шлюбу 12 пар. 

     Проживає 9,2  тис. пенсіонерів.  
Та по віковій категорії: 

     0-14 років -4151 особа,  
    15-64 років – 20 175 осіб, 

        65-100 років -6525 осіб. 

     Щільність наявного населення-301,3 особи на 1 кв.м.  
В районі затверджена рішенням сесії районної ради Стратегія 

економічного і соціального розвитку Голованівського району до 2020 року та 



внесені зміни рішенням від 17 липня 2015 року №530, виклавши  Стратегію 
до 2020 року у новій редакції. Даним рішенням затверджений План реалізації 

Стратегії  економічного і соціального розвитку Голованівського району у 
2015-2017 роках. 

Пріоритетними завданнями економічного і соціального розвитку 

району було відновлення дорожнього полотна на комунальних дорогах та 
дорогах загального користування, оптимізація шкільних та дитячих закладів, 

розвиток промисловості, залучення інвестицій, наповнення бюджетів усіх 
рівнів. 

Відділом економічного розвитку, торгівлі, промисловості та 
інфраструктури райдержадміністрації введено до автоматизованої системи 

контролю проекти розвитку території. 
          В районі зовнішньоекономічною діяльністю займалися: ДП 

«Голованівське ЛГ», ТОВ КЛК», ТОВ «Олександрія Лідер», ТОВ 
«Відродження» та  ТОВ «Георгбіосистем», СГ ТОВ «Урожай». 

Експортувалася продукція до країн світу: Молдова, Литва, Латвія, Румунія, 
Чехія, Польща. І  експортувалася продукція – харчові та мінеральні продукти, 

олія, лісоматеріали.    
      ДП «Голованівське лісове господарство» експортує деревину в Литву, 
Чехію, об’єм  постачання  не змінився   в порівнянні з попереднім роком. 

Договора   на поставку товару строком  на один рік будуть  заключні на 2017 
рік. Підприємство ТОВ «Олександрія –Лідер» постачає  товар (щебінь) на 

Румунію, обсяг  утримується на тому ж рівні, що і в попередньому році. 
Договора  заключаються згідно  специфікації. 

      ТОВ «Відродження» та ТОВ «КЛК» експортувало в країни Африки, 
Азії та Європи. 

Експортувалася продукція – харчові та мінеральні продукти, олія,    
лісоматеріали.    

За рік експорт склав 2861,8 тис. дол. США,  що склало 16,4% до 
минулого року. На 1 особу населення – 92,6 дол. США. До обласного 

показника 0,7%. 
Імпорт в минулому році склав 201,3 тис. дол.США при темпі 28,7%, що 

склало 0,1 % до загальнообласного показника. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку Голованівського 
району, станом на 1 жовтня 2016р. склав 3,1 млн.дол. США 

(4,4% загального обсягу інвестицій по області) та зменшився на 3,1% 
порівняно з початком 2016р.(96,9%). 

В економіку району вклали капітал інвестори іноземних країн світу, 
серед яких провідні партнери: Віргінські Острови (Брит.) та Велика Британія.  

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості.  
        У січні-грудні 2016 року освоєно капітальних інвестицій на суму 

172,470 млн.грн. У процентах до загального обсягу становить 2,8% в 
обласному показнику. На 1 особу 5564,4грн. Темп до попереднього року  без 

урахування індексу цін становить 161,18%. 



       В 2016 році залучався інвестиційний капітал на ДП «Голованівське 
лісове господарство»- (придбання техніки), ТОВ «Відродження», ТОВ»КЛК» 

- придбання обладнання, ПП»АВКУБІ»- устаткування і тестування 
обладнання. 
  Крім цього реконструйовано механічний склад напільного зберігання 

насіння соняшника, в олійно- пресовому  цеху встановлена  лінія гідратації 
олії потужністю до 120 тонн на добу,розпочато будівництво цеху екстракції. 

 Розпочато будівництво додаткових приміщень АФ»Хлібороб», проводиться 
реконструкція нафтової бази, що на станції Голованівськ. 

Сільськогосподарськими підприємствами продовжується оновлення і 
модернізація техніки. 

Постійно здійснюються відповідні заходи щодо інформування громадян 
району з питань євроінтеграції: тематичні бесіди, виставки, викладки 

літератури, інформаційні експозиції. Відбулася презентація постійно діючої 
книжково – ілюстративної виставки-перегляду «Україна на шляху до 

Європи», а для учнівської молоді проведено літературний круїз «Що читає 
Європа?».  

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації висвітлена інформація 
щодо об’єктів, які розташовані на території району для залучення інвесторів.  

В жовтні поточного року в м. Кіровоград пройшла агропромислова 

виставка «АгроЕкспо-2016» та  Центрально-Український інвестиційний 
форум, ярмарка, де    взяв участь і Голованівський район. 

За січень-грудень 2016 року надходження  податків і зборів до 
бюджетів усіх рівнів складають 186 465,7 тис. грн., що становить 112,7% до 

плану та 194,3% до рівня минулого року. 
До місцевого бюджету мобілізовано 98 506,6 тис. грн., що складає 

118,0% а до відповідного періоду минулого року 151,8%. 
До державного бюджету виконання склало 87 959,1 тис. грн., і 

відповідно становить 107,3% та 283,0% до минулого року.  
Протягом 12 місяців 2016 року до зведеного бюджету надійшло податку 

на доходи фізичних осіб 76 857,2 тис. грн., що становить 116,3% виконання в 
тому числі до державного бюджету надійшло 19 438,10 тис.грн., (116,0%), до 
місцевого бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб 57 419,10 

тис.грн., 116,4% виконання, а до показника за відповідний період минулого 
року 155,8%. 

По військовому збору надходження за січень-грудень 2016 року склали 
5 976,7 тис. грн. (108,5%), по єдиному соціальному внеску (ЄС  В) 

надходження за січень-грудень 2016 року склали 47 123,5 тис.грн., (112,8%). 
Загальний фонд у січні-грудні 2016 року виконано в сумі 84349,5 тис. 

грн., що на 26,3% більше планових завдань (66762,9 тис. грн.).  
Види і розміри трансфертів з державного бюджету ( у тому числі 

порівняння загального обсягу трансфертів, виділених з державного бюджету, 
із обсягом надходжень податків і зборів до держбюджету склали 87959,1 

тис.грн. 
Нерозподіленого вільного залишку на кінець періоду немає. 



Відсутня заборгованість бюджетних установ по заробітній платі та за 
енергоносії. 

        Вживалися заходи щодо збільшення надходжень до бюджету, 
погашення податкового боргу, збільшення ставок по місцевих податках і 
зборах. 

   Відсутня заборгованість по виплаті пенсій та допомоги станом на 01 
січня 2017 року. 

Відсутні об’єкти права державної власності, що підлягали  приватизації 
в 2016 році.  

          В січні – грудні 2016 року проведено 24 засідання комісії з питань 
забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат.  
         Також 12 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.   
        Працює комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати 

податків проведено 12 засідань  та комісія з  питань санації, реструктуризації 
та банкрутства підприємств. Протягом 12 місяців відбулося 4 засідання даної 

комісії.  
     В районі зареєстровано  1629 суб’єкта господарювання, в т.ч.: 

-фізичних       –   1172 осіб; 
-юридичних  – 457 осіб, в тому числі фермерських господарств більше 90. З 

них економічно активних – 1132. 
       Діють об’єкти  інфраструктури підтримки малого бізнесу (надання 

послуг, кредитів): 
2- кредитні спілки, 1- асоціація фермерів Голованівського району, 4- філії 

банків, 
1- Центр адміністративних послуг. 

      Частка середніх підприємств у загальній кількості підприємств – 4,6%. 

Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств – 95,4%. 
Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 

населення – 3 одиниці; кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. 
осіб наявного населення – 52,0 од. 

Частка найманих працівників середніх підприємств у загальній 
кількості найманих працівників – 58,8%, частка найманих працівників малих 

підприємств у загальній кількості найманих працівників – 41,2%. 
       Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) середніх 

підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) – 
63,9%, частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих 

підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) – 
36,1%. 



Торговельна і побутова  мережа в районі і складає 258  та 49 об’єкта 
відповідно, також  55 ларьків,  32 кафе, бари, 1 ресторан та 10 

автозаправочних станцій.   
Підприємства, в яких є кредиторська заборгованість, яка була б 

достатня для порушення справи про банкрутство відсутні. 

    Станом на 01.01.2017 року адміністратором центру адміністративних 
послуг зареєстровано 7910 заяв на надання адміністративної послуги. З них 

надано дозволів  6550, (інші 660 це – відмови) та 700 надано консультацій. 
   В центрі надання адміністративних послуг  працюють 2 

адміністратори  та державний реєстратор  з реєстрації  речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень" та державний реєстратор  юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". 
   Укладено договір  10 травня 2016 року про спільну діяльність щодо 

фінансової підтримки суб’єктів малого підприємництва з Регіональним 
фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області, де закладено 

кошти на фінансову підтримку  малого підприємництва  на 2016 рік з 
районного бюджету в сумі 8,5 тис.грн.  

    Суб’єкти підприємницької діяльності, які є учасниками АТО до  
відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та  інфраструктури  
за послугами щодо сприяння впровадження бізнес-проектів не зверталися.          

         Для роботи  державного реєстратора виділено  приміщення в ЦНАПІ, в 
наявності є комп’ютерна техніка. Виготовлено інформаційні стенди щодо 

надання адміністративних послуг та скриньку для скарг. 
        Затверджений графік особистого прийому керівництвом 

райдержадміністрації, який разом з графіком особистого прийому 
керівництвом облдержадміністрації, та графік роботи адміністраторів   

центру, державних реєстраторів вивішені на видному місці  ЦНАПу. 
Адміністративні послуги надаються щоденно.  

Основною бюджетоутворюючою галуззю господарського комплексу 
регіону, яка зумовлює стабілізацію соціального стану є промисловість.  

  До основного облікового промислового кола району відносяться 12 
підприємств, що здійснюють реалізацію та виробництво товарної продукції . 

Найбільші з них – ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», ДП 

«Голованівське лісове господарство», ТОВ «Відродження», ТОВ «КЛК», 
ТОВ «РапсоДія», ТОВ «Метсервісгруп», ТОВ «Олександрія Лідер». 

 У 2016 році  вироблено промислової продукції на суму 2253598 
тис.грн. (124,6%) і  реалізовано промислової  продукції за січень – грудень 

2016 року  на  суму 2 245 349,2 тис.грн, що становить 98% в порівнянні з 
минулим роком на одну особу  74 593,31 грн.  

Збільшено виробництво в галузі: лісового господарства, переробній, 
промисловості. 

Так зросло в натуральному виразі олії соняшникової у 2 рази ТОВ 
«Відродження», борошна на 6%, ТОВ «РапсоДія» у 6 раз, деревини ДП 

«Голованівський лісгосп» на 8%.  



Реалізацію готової продукції збільшено на ТОВ «Відродження »- на 
16%, ТОВ «РапсоДія» -у 3 рази, ТОВ АПК «Розкішна» -на 64%. 

  Інноваційні  технології   впроваджуються на ТОВ «ПФК», це передові 
існуючі технології з низьким рівнем відходів і зведенням до мінімуму впливу 
викидів в цілому на навколишнє природне середовище. Комбінат володіє 

сучасним обладнанням, технологічною базою та іншими складовими для  
дотримання потреб природоохоронного законодавства, впровадження 

прогресивних видів технологій, раціонального використання природних 
ресурсів. 

   З метою недопущення попадання забруднених вод в р. Південний Буг, 
на комбінаті  впроваджена безстічна система з використанням господорсько -

побутових і промзливових стічних вод в системі оборотного водопостачання.    
Активно ведуться роботи в районі рекультивації порушених територій, 

розробляються заходи по переробці відходів виробництва з метою 
досягнення безвідходного  виробництва. Проведені  роботи по реконструкції 

газоочисного обладнання 1 ступені ТВП №4 ТОВ «Побужський 
феронікелевий комбінат»;  

виготовлено проект по модернізації газоочисного обладнання  ТВП №1-4, 
реалізовано проект по реконструкції аспіраційного обладнання      
металургійного, заміщено при реалізації проекту 650-700 тис.м

3
/міс. 

природного газу.  
Аналізуючи виробництво валової продукції відмічаємо, що збільшення 

показника виробництва валової продукції обумовлене в основному за рахунок 
галузі рослинництва, що напряму залежить від фактору погодних умов року і 

періодично коливається у бік збільшення чи зменшення.  Крім того через 
низьку частку тваринництва в галузі сільського господарства, зберігається 

структурна незбалансованість. 
        Показник виробництва валової продукції по всіх категоріях району в 

2016 році становить в розмірі  443 221 тис. грн.,  що складає  101,6% до 
попереднього року. В тому числі по с/г підприємствах 313 009 тис. грн., або 

104,9 % в порівнянні до 2015 року. 
Аналіз стану розвитку тваринництва свідчить, що ця галузь майже не 

розвивається. Найбільший спад спостерігається в господарствах населення, 

де скорочення поголів’я призвело до спаду виробництва тваринницької 
продукції. На даний час у двох підприємствах представлена галузь 

тваринництва – це ТОВ АПК «Розкішна» та ФГ «Колосок – ВТ».  
 

Всі категорії господарств 

Показники: Станом 
на 

1.01.2017 

До минулорічного  
періоду 

До минулого 
місяця 

+,- % +,- % 

Вироблено м`яса, тонн 2311,2 -5,9 100 128,6 106 

Вироблено молока, тонн 10003,5 -112,9 99 773,7 108 

Вироблено яєць, тис.шт 17750 -265 99 500 103 



Поголів’я : ВРХ 3233 -283 92 -84 97 

           в т.ч. корів 1761 -57 97 -29 98 

                Свиней 10855 -843 93 -436 96 

               Овець + кіз 2648 -175 94 -101 96 

                Птиці 
190000 -7235 96 

-
7525 

96 

                Коней 110 -20 85 -2 98 

 
Площа сільськогосподарських угідь по Голованівському районі становить 
77 797 га, в тому числі ріллі 71 191 га. 

2016 рік відзначився для району рекордним валовим збором зернових 
культур, який становить 201,5 тис тонн збіжжя, що є найбільшим показником 

за останні роки. 

Назва 
культури 

Всі категорії С/г підприємства. Всі категорії % до 
2015 

площа урож вал площа урож вал площа урож вал 

Оз. пшениця 15951 42,1 67204 13297 43,2 57384 114 98 112 

Оз. ячмінь 4312 35,6 15362 3195 37,1 1844 95 114 108 

Яр. ячмінь 2181 31,3 6826 473 34,2 617 85 125 106 

Горох 2630 37,7 9911 2608 37,7 9845 277 198 551 

Кукурудза 14500 70,2 101750 10210 85 86735 98 133 131 

Соняшник 17790 25,9 46076 14858 27,4 40760 87 102 89 

Соя 4996 21,5 10730 4577 21,7 9934 68 275 115 

          

Під урожай 2016 року в районі було засіяно зерновими культурами 
площу в 39,7 тис. га, що майже на 3 тис. га більше в порівнянні з 2015 роком. 

Серед зернових культур надається перевага в вирощуванні кукурудзи, 
пшениці, гороху, озимому та ярому ячменю. Серед технічних культур 

більшість площ припадає на соняшник та сою. 
   Та під урожай 2017 року посіяно 223 га озимого ріпаку а також 16 837 
га озимих зернових культур, з них площа посівів озимої пшениці становить 

13 515 га. та озимого ячменю 3 322 га.  
    Відповідно інвестиційного проекту по оновленню та модернізації 

сільськогосподарських агроформувань за 2016 рік сільськогосподарськими 
підприємствами було куплено 24 одиниці сільськогосподарської техніки на 

суму 24012 тис. грн. 
У структурі земельного фонду району сільськогосподарські угіддя 

займають 77,7 тис.га або 78%, що свідчить про високий рівень 
сільськогосподарського освоєння земель. Розораність суші 71,2 %. Ліси та 

лісо-вкриті землі займають 13,6 тис.га, що становить 7,5 % від загальної 
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 36,3  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 

вже 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 5-6% від 
нормативної грошової оцінки, що у грошовому вигляді становить в 

середньому 3419 грн. за 1 га. Також деякими суб’єктами господарювання 
сплачується орендна плата в розмірі 7-8%.  

        В оренді орних земель запасу та резервного фонду знаходиться 4848,98 
га. Зареєстровано 226 договорів оренди. Середній розмір орендної плати за 

1га земель становить 1140,00 грн., що становить 4% по відношенню до 
нормативної грошової оцінки. 

       З метою збільшення надходжень до бюджетів, 23 сільськими та 
селищними радами виготовлено документацію щодо поновлення грошової 

оцінки земель населених пунктів. Виконавець робіт - ДП «Кіровоградський 
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». До ДП 
«Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» 

надійшло  200,15 тис.грн. за виконання робіт з поновлення грошової оцінки 
населених пунктів.  

       На 2016 рік потребувало проведення робіт з поновлення нормативно-
грошової оцінки земель смт Побузьке та с.Люшнювате.  

На протязі 2015-2016 років кошти на проведення робіт передбачених 
Програмою розвитку земельних відносин в районі не виділялись. 

Також, слід зазначити, що станом на 01.01.2017 року залишок коштів, 
які надійшли порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва на рахунки місцевих бюджетів 
Голованівського району становить 260,977 тис.грн., в т.ч. Голованівська 

селищна рада – 83,682 тис.грн., Побузька селищна рада – 0,296 тис.грн., 
Липовеньківська сільська рада – 129,432 тис.грн., Перегонівська сільська 
рада – 1,225 тис.грн., Голованівська районна рада – 46,342 тис.грн. 

          На виконання доручення голови Голованівської районної державної 
адміністрації в 2016 році  проведено перевірки делегованих повноважень 

виконавчих комітетів Межирічківської, Липовеньківської, Лебединської, 
Пушківської та Наливайківської сільських рад у сфері регулювання 

земельних відносин, використання і охорони земель, природних ресурсів 
місцевого значення. 

        У 2016 році зареєстровано 1518 земельних ділянок в Державному 
земельному Кадастрі  та видано таку ж кількість витягів. Діє програмний 

комплекс НКС.  Розглянуто 245 звернення учасників АТО щодо виділення 
земельних ділянок у власність, які надійшли на адресу Головного управління 

Держгеокадастру у Кіровоградській області та органів місцевого 
самоврядування району, з них надано 242 дозволів на розроблення проектів 



землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства у власність. Та затверджено 146 проектів.  
   Невід'ємною умовою сталого розвитку району є пріоритетна увага до 
охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
використання природних ресурсів, зменшення техногенного навантаження на 
навколишнє природне середовище.   

Основними забруднювачами атмосферного повітря на території району 
залишаються промислові підприємства та  транспорт. 

У структурі сплати коштів левова частка належить ТОВ «ПФК» більше 
70 відсотків, агропідприємствами району біля 11%, сплата іншими 
промисловими підприємствами складає в межах 6%. Певні  надходження 

пов’язані  зі сплатою даного платежу господарськими суб’єктами, а саме: 
ТОВ «Відродження», АЗС, ДП «Голованівське ЛМГ», ТОВ «Ємилівське 

ХПП», ТОВ »Голованівське ХПП»,  ДП»МВЗ» ДАК «Укрмедпром», ТОВ 
«Олександрія Лідер»  та інші.   

  На даний час в Голованівському районі є 6 територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду загальною площею 3826,71 га. Відсоток 

заповідності територій до загальної площі району становить 3,85 %. До 
територій та об’єктів ПЗФ відносяться: 

ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Дуб-велетень» площа 0,01 
га;  

заповідне урочище місцевого значення «Крутеньке» площа 32 га; 
заповідне урочище місцевого значення «Пушкове» площа 39,7 га; 
заповідне урочище місцевого значення «Голоче» площа 3717 га;   

ландшафтний заказник місцевого значення «Там де Ятрань круто вється» 
площа 10 га; ландшафтний заказник місцевого значення «Лещівка» площа 28 

га. 
Крім того в районі триває робота по створенню нових територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду на загальні площі 34,84 га. 
В районі відсутнє централізоване теплопостачання та теплопостачальні 

підприємства, усі будинки опалюються індивідуальними котлами. Тому 
немає потреби у  встановлені приладів обліку теплової енергії. 

В 2016 році термомодернізація багатоквартирних будинків, об’єктів 
соціальної сфери та будівель установ бюджетної сфери не проводилася, були 

здійснені заходи щодо заміни вікон  на енергоефективні - 144 шт. та дверей 
на енергоефективні – 5 шт. 

          За 2016 рік було відновлено мереж зовнішнього освітлення 0,838 км. на 
суму 74,492 тис. грн., та встановлено 77 світлоточок, з яких 66 
енергозберігаючі (компактні люмінесцентні). Всього загальна протяжність 

мереж зовнішнього освітлення становить 48,738 км. 
Виробництво альтернативних видів  джерел енергії (пелети) 

здійснюють виробники ТОВ «Відродження та ТОВ «Рапсо-Дія».  
          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. 

Протягом  2016 року  на обліку в Голованівському  районному центрі 
зайнятості перебували  1459 осіб з числа безробітних. 

Соціально-демографічна структура свідчить, що жінки становлять 

40% від кількості людей, що звернулися до служби зайнятості, молодь віком 
до 35 років – 31%. В порівнянні з минулим роком молодіжне безробіття 

зменшилося на 9%. 
           За цей період роботи  121 роботодавцем було заявлено 765 вакансій. У 

2016 році за направленням служби зайнятості працевлаштовано 509 
безробітних. Із числа безробітних, які мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню (батьки,які мають дітей віком до шести років, 
випускники навчальних закладів,  люди з інвалідністю, особи перед 

пенсійного віку, учасники АТО  тощо), було працевлаштовано  192 особи. 
На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат єдиного 

внеску працевлаштовано 4 особи. 
Започаткували власну справу завдяки одержанню одноразової 

допомоги по безробіттю  3 особи. 
У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 

брали участь 461 безробітний, проходили професійне навчання та 

підвищували кваліфікацію за направленням служби зайнятості 292 особи. 
На 1 січня 2017 року зареєстрованих безробітних  було 563 особи, з 

них 464 особи одержували допомогу по безробіттю. 
В базі даних  центру зайнятості станом на  01.01.2017 року 

налічується 15  вакансій, навантаження на одне вільне робоче місце 
становить 37 осіб. 

 За  2016 рік заробітна плата становила 4155 гривень, порівняно з 2015 
роком збільшилась на 19,4%. Середньооблікова кількість штатних 

працівників 5 692 осіб. Фонд оплати праці -283 млн.809 тис.грн. 
Відповідно до державної статистичної звітності, заборгованість із 

заробітної плати згідно  визначеного переліку підприємств, які звітують до 
районного відділу статистики, станом на 01 січня 2017 року в районі 
становить 586,8 тис.грн. по підприємству ДП «МВЗ» ДАК «Укрмедпром». 

 Освітянська галузь району має бюджет на 2016 рік -59,3 млн.грн. З 
них профінансовано на 01 січня 2016 року – 57,6 млн.грн. (Зарплата – 42,9 

млн.грн, енергоносії -6,2 млн.грн., харчування -3,3 млн.грн.). 
         Охорона здоров’я  бюджет  25,4 млн.грн.  Профінансовано 25,3 

млн.грн. (зарплата -19,6 млн.грн., енергоносії – 2,7 млн.грн., харчування – 
0,373 млн. грн.). 

 Бюджет галузі культура  на 2016  рік складає  6,8 млн. грн. 
Профінансовано 6,7 млн. грн. (Зарплата 5,7 млн. грн., енергоносії -0,560 млн. 

грн.). 
          На спорт  заплановано – 0,963 млн. грн. Профінансовано 0,963 млн. 

грн. З них на зарплату -0,723 тис.грн., енергоносії 0,104 тис.грн. 



         В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів 
вишукано можливість та спрямовано у 2016 році із районного бюджету 

майже 5 292,3 тис.грн. на реалізацію заходів цільових програм. 
    Реформування  мережі навчальних закладів створило умови для 

поліпшення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, 

рівного доступу до якісної освіти, розв’язання питань кадрового та 
матеріально-технічного забезпечення. 

Систему загальної середньої освіти району, після проведеної 
реорганізації  становлять у складі новоствореного Голованівського 

освітнього округу 3 навчально-виховних об’єднань,  основу яких становлять 
3 опорних загальноосвітніх навчальних заклади, 2 з них в селищах міського 

типу , у складі яких перебувають 24 філії, що знаходяться в сільській 
місцевості. Загалом системою загальної середньої освіти охоплено 2547 

дітей. Також до об’єднань входять 2 позашкільних  та 13 дошкільних 
навчальних закладів. 

         Систему дошкільної освіти складають  окрім 13 ДНЗ, ще 16 філій 
опорних закладів які віднесено до типу «загальноосвітній навчальний заклад-

дошкільний навчальний заклад», що дає можливість надавати якісні послуги 
дошкільної освіти населенню всього району. Системою дошкільної освіти 
району охоплено 956 дітей. 

          Планово проводиться поліпшення матеріально-технічної бази опорних 
закладів та їхніх філій. Модернізовано 4 котельні з метою зменшення витрат 

на енергоресурси, та поступового переходу на альтернативні види палива.  
З метою забезпечення підвозу до опорних закладів у 2016 році 

придбано 2 шкільних автобуси. 
          Навчально-виховний процес у закладах освіти району забезпечують 

449  педагогічних працівників. Мають вищу освіту на рівні спеціаліста – 396; 
незакінчену вищу на рівні бакалавра – 11; середню спеціальну освіту на рівні 

молодшого спеціаліста – 42.  Спеціалістів вищої категорії – 130; першої 
категорії – 138, другої категорії 69, спеціалістів 112. Вчителів методистів – 

13, старших учителів – 60. Працюючих пенсіонерів у загальноосвітніх 
навчальних закладах – 53, що становить 11,0%, із них керівного складу – 2.  

Важливими складовими соціально-економічного зростання є розвиток 

фізичної культури і спорту, поліпшення стану здоров'я мешканців району і 
виховання здорового підростаючого покоління. 

За звітній період вдалося в основному зберегти фізкультурно – 
спортивну структуру району і в першу чергу, фізкультурні кадри. Одним з 

напрямків роботи відділу являвся стан фізкультурно-оздоровчої роботи в 
навчальних закладах району. В абсолютній більшості дошкільних закладів, 

загальноосвітніх школах, професійно – технічному училищі фізичне 
виховання проводиться згідно вимог. Навчальні групи наповнюються з 

урахуванням санітарно – гігієнічних норм і вимог техніки безпеки. Всі 
заклади освіти практично повністю забезпечені підготовленими кадрами. В 

загальноосвітніх навчальних закладах працюють гуртки спортивного 



напрямку з 01 вересня 2016 року працюють 3 групи баскетболу, 5 групи 
волейболу, 3 групи футболу та 2 група легкої атлетики. 

В районі функціонує дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти , 
молоді та спорту райдержадміністрації. В школі навчається 264, дітей з 
якими працюють 9 тренерів-викладачів з дзюдо, футболу, волейболу та 

гирьового спорту.  ДЮСШ фінансується з районного бюджету, в 2016 році на 
навчально-спортивну роботу профінансовано понад 18 тисяч гривень. 

Значно збільшилось фінансування галузі фізичної культури та спорту, 
так у 2016 році було виділено  понад 80 тисяч гривень.         

Велика увага в районі приділяється розвитку спорту ветеранів, які 
постійно приймають участь в районних, обласних та всеукраїнських 

змаганнях з таких видів спорту як футбол, гирьовий спорт. 
Діяльність галузі охорони здоров’я була направлена на покращення 

матеріально-технічної бази, а також покращення якості та доступності 
медичної допомоги. Основним завданням є забезпечити належне 

функціонування медичних закладів. 
Кількість лікарняних закладів, а також кількість амбулаторно-

поліклінічних закладів в районі на 2016 рік є таким: 1 центральна районна 
лікарня з поліклінікою. 

Лікувально-профілактичні заклади району забезпечені необхідними 

медикаментами для надання безкоштовної медичної допомоги, 
холодильниками та телефонами. 

Абсолютна кількість лікарняних ліжок по всьому районі становить 160 
ліжок, 130 в Голованівський ЦРЛ та 30 ліжок в Побузькій філії 

Голованівської ЦРЛ. 
Базовим закладом для медичної допомоги ветеранам війни в районі є 

палата для інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни на 3 ліжка. На 
даний час всі палати відремонтовано, облаштовано  меблями, встановлено 

холодильники, кондиціонери, телевізори. Один раз на тиждень проводяться 
профілактичні медичні огляди на дому дільничними лікарями та медичними 

медсестрами. За потребою організовуються виїзди лікарів вузьких 
спеціальностей для надання медичної допомоги. 

Всі дані додаткових методів обстеження надсилаються до обласної 

лікарні для отримання поглибленої консультації вузькими спеціалістами.  
Мережа закладів культури району системи Міністерства культури 

України налічує 62 установи і не змінилася в порівнянні з минулим роком. З 
них: 27 клубних закладів, 31 бібліотека, 2 музеї комунальної власності, 

Голованівська дитяча школа мистецтв та Побузька дитяча музична школа. 
Протягом 2016 року для поповнення фондів бібліотек району отримали 

2,3 тис. примірників книг із обмінно-резервного фонду ОУНБ 
ім.Д.І.Чижевського. 

Здійснили передплату періодичних видань у 2016 році в кількості 168 
видань на суму 10,8 тис. грн. 



У всіх бібліотеках району здійснювалось пріоритетне, пільгове 
обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників та 

ветеранів Другої світової війни, учасників АТО та їх сімей. 
Функціонує створений на базі районної бібліотеки для дорослих 

інформаційно – ресурсний центр, основним завданням якого є надання 

безкоштовних інформаційних послуг з питань правознавства для жителів 
району.  

На території району діє два початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних заклади - це Голованівська районна дитяча школа мистецтв та 

Побузька дитяча музична школа. 
Продовжували роботу заклади культури клубного типу щодо 

впровадження сучасних інноваційних форм та методів організації культурно 
-  масового дозвілля. 

  У 2016 році творчі колективи району брали участь у Всеукраїнських, 
обласних заходах. 

Було здійснено ремонт прибудови в районному будинку культури на 
184 тис.грн.,заміна вікон та дверей у Табанівському сільському клубі за 

позабюджетні кошти на суму 53,5 тис.грн. 
У 2016 році збережено мережу бібліотечних закладів району. Закриття 

та ліквідації сільських бібліотек не було. 

На даний час в районі налічується 39 фахівців з бібліотечної справи, з 
них вищу освіту мають 12, базову вищу – 27, один фахівець навчається в 

Миколаївській філії Київського державного університету культури. 
Збережено та здійснюється підготовка кадрового потенціалу бібліотек 

району.  
  За 2016 року проведено 100 рейдів «Діти вулиці», «Сім’я і діти», 

«Вокзал» та «Урок».  
Регулярно проводяться рейди «Сім’я і діти», в ході яких обстежуються 

умови проживання та виховання дітей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах. Так, протягом зазначеного періоду поточного року здійснено    

54 перевірок, про що свідчать складені акти обстежень умов проживання.  
  Виявлено випадки безвідповідального ставлення батьків до 
батьківських обов’язків. Батьків попереджено щодо умов проживання та 

виховання дітей. Дані сім’ї перебувають під контролем.  
  Органом опіки і піклування протягом 2016 року до районного суду 

подано 2 позовні заяви щодо позбавлення батьківських прав.  
  Притягнень до адміністративної відповідальності по статті 184 КУпАП 

(неналежне виконання батьківських обов’язків) не було, винесено 
попередження служби у справах дітей райдержадміністрації 44 батькам. 

  Службою у справах дітей ведеться облік дітей, які зазнали насильства в 
сім’ї, інших форм жорстокого і неналежного поводження. 

        З метою запобігання виникненню негативних явищ у молодіжному 
середовищі та захисту прав дітей на здоров’я і безпеку життєдіяльності, 

додержання правопорядку, заборони продажу неповнолітнім алкогольних та 



тютюнових виробів проведено 30 спільних перевірок по місцях масового 
збору молоді (бари, території парків) щодо, в ході яких перевірено 9 об’єктів. 

       На первинному обліку служби перебуває 89 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, із них: 59 – перебувають під опікою, 
піклуванням громадян, 15 – влаштовано в прийомні сім’ї, 2 – в дитячі 

будинки сімейного типу, що становить 85,3 %, що охоплені сімейними 
формами виховання від загальної кількості дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування.  
      Протягом 12 місяців 2016 року з первинного обліку дітей, які 

залишились без батьківського піклування, дітей-сироти та дітей, позбавлених 
батьківського піклування до сімейних форм виховання влаштовано 7 дітей.  

     У районі діє 12 прийомних сімей, в яких виховується 29 дітей, які 
перебувають під соціальним супроводженням районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді.  
Службою у справах дітей райдержадміністрації своєчасно надається 

правовий статус та в установлений термін згідно законодавства вирішується 
питання влаштування.  

         Також на постійному контролі знаходиться питання про виконання 
балансоутримувачами захисних споруд, комунальними службами району, 
мешканцями багатоквартирних будинків, робіт з  приведення найпростіших 

укриттів в належний стан для можливого розміщення та тривалого 
перебування в них людей. Проведено розміщення біля входів у ЗСЦЗ  та 

найпростіші укриття населення покажчиків. Спільно з представниками РВ 
УДСНС України області проводяться перевірки цокольних та підвальних 

приміщень, які плануються для укриття населення та протирадіаційних 
укриттів цивільного захисту. 

В районі  на обліку знаходиться сорок одна захисна споруда цивільного 
захисту, з яких всі проінвентарізовано. 

Встановлено контроль за якістю проведення навчань  з питань 
цивільного захисту керівниками спеціальних об’єктів. 

В поточному році згідно графіка пройшли навчання в навчально- 
методичному центрі  цивільного захисту та  безпеки життєдіяльності 
Кіровоградської  області з цивільної оборони 16 осіб (при плані 10 осіб) із 

них 8 голів сільських і селищних рад та 8  працівників суб’єктів 
господарювання.    

  За 2016 рік  проведено 20 комісій з питань техногенно-екологічної  
безпеки та  надзвичайних ситуацій.  

До національного складу населення району відносяться: українці, 
росіяни, білоруси, молдовани, євреї, болгари та інші. Національні меншини 

складають 3.5% від загальної чисельності населення. 
Населені пункти у яких компактно проживають національні меншини у 

Голованівському  районі  відсутні, громадські організації національних меншин 
в органах юстиції  не зареєстровані.  

Міжетнічних конфліктів у 2016 році не виникало, протестних акцій не 
було. 



Підсумовуючи зроблене по виконанню показників програми 
соціального і економічного розвитку району, можна сказати, що ситуація в 

районі стабільна.  
         Проаналізувавши виконання показників можна зробити висновок, що 
програмні завдання виконано, хоча на сьогодні існує ряд проблем,   саме: 

-зменшується  чисельність населення, тобто природній приріст мінусовий; 
-низький показник по поголів’ю ВРХ у  сільськогосподарських  підприємств. 

          Але поряд з цим є і  проблемні питання,  які потребують вирішення на 
обласному  і державному рівні: 

 -збитковість тваринницької галузі 
- стан  автомобільних доріг.  

Дякую за увагу. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 



Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 165 (додається) 
 

Слухали: Про внесення змін  та доповнень до  програми соціального і 
економічного розвитку Голованівського району на 2017рік. 

 
Інформує: Артвіх Ірина Олександрівна – начальник управління 

економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, промисловості та 
надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. 

 
       Шановні депутати! 

Необхідно внести зміни та доповнення до програми соціального і 
економічного розвитку Голованівського району на 2017 рік, а саме викласти 
пункт 15 розділу «Освіта» додатка «Перелік  соціальних заходів, реалізація 

яких доцільна у рамках програми економічного і соціального розвитку на 
2017 рік  у  Голованівському районі» в новій редакції та доповнити  додаток 

«Перелік державних, галузевих та цільових програм, які будуть діяти в 
рамках програми соціально-економічного розвитку  Голованівського району 

на 2017 рік » пунктом 43 «Будівництво дошкільного навчального закладу на 
120 місць по вулиці Пушкіна в смт. Голованівськ  Кіровоградської області» 

передбачивши фінансування в розмірі 18000,0 тис.грн. в тому числі з 
державного бюджету 6000,0 тис.грн. та з районного бюджету 12000,0 тис.грн. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 



7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 166 (додається) 
 

Слухали: Про звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік. 
 

Інформує: Дудар Василь Серафимович –  начальник фінансового 
управління районної державної адміністрації 

 
Шановні депутати! 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в України» пропонується затвердити звіт про 

виконання районного бюджету за 2016 рік: по доходах у сумі -172943,9 
тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 165307,8 тис.грн., по 

спеціальному фонду – 7636,1 тис.грн.; по видатках – у сумі 166016,2 тис.грн., 
у тому числі по загальному фонду – 150711,2 тис.грн., по спеціальному 
фонду – 15305,0 тис.грн. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 



Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  25 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 167 (додається) 
 

Слухали: Про внесення змін  до рішення районної ради від 23 грудня 
2016року № 147 «Про районний бюджет на 2017рік». 

 
Інформує: Дудар Василь Серафимович –  начальник фінансового 

управління районної державної адміністрації 
 

Шановні депутати! 
 Відповідно до пункту 15 рішення районної ради від 23 грудня 2016 
року № 147 «Про районний бюджет на 2017 рік» пропонується затвердити 

розпорядження голови районної державної адміністрації, прийняті у 
міжсесійний період, а саме: 



- від 28 лютого 2017 року № 52-р «Про перерозподіл субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню»; 
- від 16 березня 2017 року № 69-р «Про перерозподіл субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню»; 
- від 17 березня 2017 року № 74-р «Про затвердження розподілу 

субвенції з державного бюджету на проведення позачергових виборів 0 
квітня 2017 року»; 

- від 21 березня 2017 року № 77-р «Про перерозподіл у березні 2017 року 
обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання пільг та житлових субсидій населенню»; 
- від 3 квітня 2017 року № 97-р «Про внесення змін до обсягу 

бюджетних призначень на 2017 рік». 
А також, пропонується внести зміни до рішення районної ради від 23 

грудня 2016 року № 147 «Про районний бюджет на 2017 рік» та збільшити 
викатки районного бюджету у сумі 9667,041 тис.грн. (загальний фонд – 

1657,658 тис.грн., спеціальний фонд – 8009,383) за рахунок залучення 
вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету, що склався 
станом на 1 січня 2017 року, дотацій та субвенцій з сільських, селищних 

бюджетів та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. 

Необхідно збільшити кошти, що передаються із загального фонду до 
спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 8009,383 тис.грн. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 



12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 168 (додається) 
 

Слухали: Про затвердження  розпоряджень голови районної державної 
адміністрації з питань бюджету. 

  
Інформує: Дудар Василь Серафимович –  начальник фінансового 

управління районної державної адміністрації. 
 

Шановні депутати! 
 Відповідно до пункту 13 рішення районної ради від 25 грудня 2015  

року № 32 «Про районний бюджет на 2016 рік» пропонується затвердити 
розпорядження голови районної державної адміністрації, а саме: 

- від 13 грудня 2016 року № 342-р «Про перерозподіл субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам»; 

- від 16 грудня 2016 року № 351-р «Про перерозподіл деяких видатків 

районного бюджету, передбачених відділу освіти, молоді та спорту 
районної державної адміністрації»; 

-  від 17 березня 2017 року № 74-р «Про затвердження розподілу 
субвенції з державного бюджету на проведення позачергових виборів 0 

квітня 2017 року»; 
- від 20 грудня 2016 року № 352-р «Про перерозподіл субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог, надання 
пільг та житлових субсидій населенню»; 

- від 26 грудня 2016 року № 365-р «Про перерозподіл субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню». 



 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  25 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 169 (додається) 
 
Слухали: Про  внесення змін до структури Голованівського освітнього 

округу. 



Інформує: Туз Сергій Віталійович – начальник відділу освіти, молоді та 
спорту районної державної адміністрації. 

 
 Шановні депутати! 
 Пропонується внести зміни до структури Голованівського освітнього 

округу, створеного рішенням районної ради від 22 липня 2016 року № 90 та 
приєднати до філії НВК «Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

дошкільний навчальний заклад «Крутеньківська загальноосвітня школа» та 
філії НВК «Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад «Лебединська загальноосвітня школа» відповідні 
дошкільні навчальні заклади. Внаслідок цього припинити юридичну особу 

«Крутеньківський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Голованівської 
районної ради Кіровоградської області. 

 А також, у зв’язку з приведенням положень про філії у відповідність до 
чинного законодавства в частині призначення та звільнення завідувачів філій 

та їх заступників пропонується затвердити Положення про філії опорних 
навчальних закладів в новій редакції. 

 
Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 



21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 170 (додається) 
 

Слухали: Про  стан виконання районної програми підготовки медичних 
працівників та поліпшення їх соціального захисту на 2012-2016 роки. 

 
Інформує: Фоменко Марина Петрівна – головний лікар КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 
 

 Шановні депутати! 
Відповідно до Указу Президента України від 23.01.1996 № 77 "Про заходи 

щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування  
випускників вищих навчальних закладів" та Порядку працевлаштування 

випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за 
державним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 22.08.1996  № 992, обласної програми підготовки медичних працівників та 

поліпшення їх соціального захисту на 2012-2016 роки ефективна кадрова 
політика є важливим інструментом функціонування галузі охорони здоров'я, 

оскільки від рівня забезпеченості закладів галузі медичними працівниками та їх 
професійного рівня залежить якість надання медичної допомоги населенню. 

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

З метою поліпшення кадрової ситуації галузі рішенням районної ради 
від 24.02.2012 №171 затверджена районна програма підготовки медичних 

працівників та поліпшення їх соціального захисту на 2012-2016 роки, в якій 
передбачено здійснення заходів щодо укомплектування лікувально- 

профілактичних закладів молодими спеціалістами, забезпечення їх 
соціального захисту, створення для них належних умов, зокрема 

забезпечення медичних працівників житлом. 
За час, який минув після затвердження Програми, робота районної 

ради, районної державної адміністрації та медичних закладів була 

направлена на виконання її основних завдань. 
Медичну допомогу населенню району в 2017 році надають такі  

медичні заклади: Голованівська центральна районна лікарня, Побузька філія 



Голованівської ЦРЛ, Голованівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги, в складі якого фукнціонують Троянська сільська лікарська 

амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, Клинівська, Молдовська, 
Перегонівська сільські лікарські амбулаторії, 30 фельдшерсько-акушерських 
та фельдшерських пунктів.  

Абсолютна кількість лікарняних ліжок по району становить 130 ліжок. 
 Ефективна кадрова політика є важливим інструментом функціонування 

галузі охорони здоров’я, оскільки від рівня забезпеченості закладів галузі 
медичними працівниками та їх професійного рівня залежить якість надання 

медичної допомоги населенню України. Питання кадрового забезпечення 
набуло особливої ваги з огляду на глобальну кадрову кризу в медичній 

галузі. 
По Голованівському району станом на 01.01.2017 забезпеченість 

фізичними особами лікарів становить 19,0 на 10 тисяч населення проти 18,9 у 
2016. В минулому році прибув в район 1 лікар вибув також 1 лікар. 

Недостатньо фізичних осіб лікарів – 5 осіб.    
Відсоток укомплектованості штатних посад лікарів фізичними особами 

ЦРЛ становить 71,4 в 2016 проти 70,3 в 2015. 
Відсоток укомплектованості штатних посад лікарів фізичними особами 

сільських лікарських амбулаторій в складі ЦПМСД становить 52,6 в 2016 

проти 73,7 в 2015. 
Забезпеченість середнім медичним персоналом станом на 01.01.2017 по 

Голованівському району становить 60,6 проти 63,0 на 10 тисяч населення у  
2016. Прибуло на роботу 3 особи вибуло 7 осіб. 

ФАПи та ФП укомплектовані штатами на 92,1% проти минулого року – 
86,3%. 1 ФАП укомплектований сумісником. Немає жодного закладу без 

медичного працівника.  
Всі медичні працівники пройшли курси вдосконалення  і своєчасно 

атестовані (мають І, ІІ та вищу категорії). 
Залишається недостатньою забезпеченість сільських лікарських 

дільниць лікарськими кадрами, а саме: Молдовська сільська лікарська 
амбулаторія потребує забезпечення лікарями загальної практики-сімейної 
медицини. 

Для нормального функціонування в медичні заклади району також 
потрібні лікарі: кардіолог, педіатр, лікарі загальної практики-сімейної 

медицини, лікар-інфекціоніст, лікар-лаборант та хірург.   
З метою укомплектування вакантних лікарських посад Голованівською  

районною державною адміністрацією та адміністрацією Голованівської 
центральної районної лікарні за останні роки була проведена належна 

профорієнтаційна робота серед сільської молоді щодо вступу їх до вищих 
медичних закладів освіти. 

На даний час в Голованівському центрі первиннної медико-санітарної 
допомоги працює два лікарі-інтерни: два лікаря загальної практики-сімейної 

медицини, в Голованівській центральній районній лікарні працює 6 лікарів-
інтернів: хірург, інфекціоністи, акушер-гінеколог, лаборант, отоларинголог, 



які по закінченню інтернатури повинні будуть відпрацювати три та 10 років в 
медичних закладах району.  

Важливу роль в закріпленні кадрів, особливо на селі, відіграє виділення 
житла та забезпечення належних умов праці та життя медичним працівникам, 
що залежить від місцевих органів влади. Лікарям та середнім медичним 

працівникам медичних закладів району виплачуються передбачені 
законодавством доплати та надбавки.  

Протягом  2016 в районі для медичних працівників  не  було придбано 
житла.  

На даний час отримують спільну стипендію Голованівської районної 
ради та Голованівської райдержадміністрації студентка медичного 

факультету №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. 
Пирогова Царюк Наталія та лікар-інтерн із загальної практики-сімейної 

медицини Кришталь Юлія.  
 

Виступили: депутат районної ради Чушкін О.І. з пропозицією включити до 
проекту рішення пункт 2 такого змісту «Рекомендувати районній державній 

адміністрації підготувати та надати районній раді на затвердження районну 
програму підготовки медичних працівників та поліпшення їх соціального 
захисту на наступні роки» 

 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 



Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  25 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  25 
«проти»    -  00 



«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 171 (додається) 
 
Слухали: Про  внесення змін та доповнень до програми культурно-

мистецького розвитку Голованівського району на 2017рік. 
 

Інформує: Піщик Тетяна Володимирівна – начальник відділу культури, 
туризму та культурної спадщини районної державної адміністрації 

 
 Шановні депутати!  

Пропонується внести зміни та доповнення до програми культурно-
мистецького розвитку Голованіського району на 2017 рік, затвердженої 

рішенням районної ради від 23 грудня 2016року № 141, а саме пункт І 
«Культурно - мистецькі заходи, відзначення календарних та знаменних дат» 

Розділу V «Заходи щодо реалізації районної програми розвитку культури і 
туризму» доповнити заходом «Придбання квіткової продукції для 

відзначення календарних та знаменних дат» та передбачити орієнтовні 
обсяги фінансування в розмірі 5 тисяч гривень з місцевого бюджету.   
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 



19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 172 (додається) 

 

Слухали: Про внесення змін до програми соціального захисту 
малозабезпечених верств населення, громадян, які опинилися в 

складних життєвих обставинах та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи Голованівського району на 2016-2020роки. 

 
Інформує: Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник управління 

соціального захисту населення районної державної адміністрації 
 

Шановні депутати! 
Пропонується внести зміни до Програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення, громадян, які опинилися в складних 
життєвих обставинах, інвалідів, ветеранів війни, праці, та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського району 

на 2016-2020, затвердженої рішенням районної ради від 25 грудня 2015 року 
№27, виклавши пункт 28 Заходів щодо реалізації програми соціального 

захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці, 
та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Голованівського району на 2016-2020 роки в редакції  «Забезпечити 
безплатний проїзд автомобільним транспортом загального користування на 

приміських та внутрішньо обласних маршрутах інвалідів війни, учасників 
бойових дій та дітей з багатодітних сімей»  та передбачити відповідне 

фінансування. 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 



Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  01 
Прийнято рішення № 173 (додається) 

 
Слухали: Про внесення змін  та доповнень до комплексної районної 

програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру у Голованівському районі на 

2015-2019роки. 
 

Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради  

 
 Шановні депутати! 

Пропонується внести зміни та доповнення до комплексної районної 

програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 
природного характеру у Голованівському районі на 2015-2019 роки, 



затвердженої рішенням районної ради від 17 липня 2015 року № 518, а саме: 
додаток 6 «Здійснення комплексу профілактичних заходів, моніторингу та 

проведення навчань по ліквідації надзвичайних ситуацій на техногенно - 
небезпечних об’єктах району» викласти в новій редакції ,  доповнивши 
джерело фінансування – районний бюджет в розмірі 10 тисяч гривень 

відповідно на кожний рік. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 



«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 174 (додається) 

 
Слухали: Про надання дозволу на передачу комунального майна в 
оренду. 

 
Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 

Розглянувши клопотання комунальних установ Голованівського району 
постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку пропонує: 
- надати дозвіл НВК «Голованівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. 

Шевченка – гімназія» на передачу в оренду відділу культури, туризму та 
культурної спадщини Голованівської районної державної адміністрації 

нерухомого майна спільної діяльності територіальних громад сіл та селищ 
район – частини нежитлового приміщення  загальною площею 152,0 кв.м., 

що перебуває на балансі НВК «Голованівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. 
Шевченка – гімназія» та знаходиться за адресою: Голованівський район, ст. 
Ємилівка, вул. Шкільна, 1, терміном на 2 роки 11 місяців з орендною платою 

в розмірі 1 грн. за 1 кв.м. у рік.; 
- надати дозвіл Комунальній установі «Голованівська центральна 

районна лікарня» на передачу в оренду Комунальному закладу 
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» нерухомого 

майна спільної діяльності територіальних громад сіл та селищ район – 
частини нежитлового приміщення  загальною площею 223,8 кв.м., що 

перебуває на балансі КУ «Голованівська ЦРЛ» та знаходиться за адресою: 
Голованівський район, смт. Голованівськ, вул. Незалежності, 2,  терміном на 

2 роки 11 місяців., встановивши пільгу по сплаті орендної плати в розмірі 1 
гривні в рік; 

- надати дозвіл Комунальній установі «Голованівська центральна 
районна лікарня» на передачу в оренду Територіальному медичному 
обєднанню «Центр екстерної медичної допомоги та медицини катастроф у 

Кіровоградській області» нерухомого майна спільної діяльності 
територіальних громад сіл та селищ район – частини нежитлового 

приміщення  загальною площею 53,35 кв.м., що перебуває на балансі КУ 
«Голованівська ЦРЛ» та знаходиться за адресою: Голованівський район, смт. 

Голованівськ, вул. Незалежності, 2,  терміном на 2 роки 11 місяців, 
встановивши пільгу по сплаті орендної плати в розмірі 1 гривні в рік.  

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 



З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  25 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 175 (додається) 
 

Слухали: Про надання дозволу на списання майна спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ Голованівського району. 

 
Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 

Розглянувши клопотання та відповідні документи подані Комунальною 

установою «Голованівська центральна районна лікарня», постійна комісія 
районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 



власністю та соціально-економічного розвитку рекомендує надати дозвіл КУ 
«Голованівська центральна районна лікарня» на списання шляхом ліквідації 

основних засобів, які належать до спільної власності територіальних громад 
сіл та селищ району, а саме: 

- нежитлової будівлі (рентгенологічне відділення) за адресою: смт. 

Голованівськ, вул. Незалежності, 2, 1960 рік введення в експлуатацію, 
первісна балансова вартість – 87511 грн., залишкова балансова вартість 

0 грн.; 
- нежитлової будівлі (гінекологічне відділення) за адресою: смт. 

Голованівськ, вул. Незалежності, 2, 1950 рік введення в експлуатацію, 
первісна балансова вартість 213478 грн., залишкова балансова вартість 

0 грн.. 

         
Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 



Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  24 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  01 

Прийнято рішення № 176 (додається) 
 

Слухали: Про внесення змін до рішення районної ради. 
 

Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради. 

 
 Шановні депутати! 

 Розглянувши клопотання Голованівського районного центру 
соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді пропонується внести зміни до 

рішення районної ради від 23 грудня 2016року № 133 «Про передачу 
комунального майна в оренду», а саме, пункт 7 додатку 1 «Перелік орендарів, 
яким передається в оренду майно спільної власності територіальних громад 

сіл та селищ Голованівського району викласти в новій редакції, збільшивши 
загальну площу об’єкта оренди за адресою смт. Голованівськ, вул. Соборна, 

48 та надати 74 кв.м. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 



13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  01 
Прийнято рішення № 177 (додається) 
 

Слухали: Про внесення змін до рішення районної ради. 
 

Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради. 

 
У зв’язку із змінами в депутатському корпусі пропонується внести 

зміни до рішення районної ради від 9 грудня 2015року № 10 «Про обрання 
постійних комісій районної ради VІІ скликання», а саме включити до складу 

постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, 
правопорядку, взаємодії з правоохоронним органами та боротьби з 

корупцією Сигляк Галину Володимирівну, депутата районної ради. 
 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 



3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  01 

Прийнято рішення № 178 (додається) 
 

Слухали: Про затвердження технічної документації по нормативній 
грошовій оцінці земельної ділянки на території Побузької селищної 

ради. 
 

Інформує: Рибак Ігор Федорович – в.о. начальника відділу 
Держгеокадастру у Голованівському районі 

 
Шановні депутати! 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель» просимо 
затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки наданої для ведення садівництва гр.  Волощук Юлії 
Василівні, що розташована: Кіровоградська область, Голованівський район, 
Побузька селищна рада, за межами населеного пункту, (кадастровий номер 

земельної ділянки 3521455500:02:000:7122) в сумі 3205,00 (три тисячі двісті 
п’ять) гривень станом на 01.01.2017 року. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 



Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  01 
Прийнято рішення № 179 (додається) 

 
Слухали: Про звернення депутатів Голованівської районної ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра 
України щодо недопущення скасування мораторію на продаж 
сільськогосподарської землі. 

 
Інформує: Чушкін Олексій Іванович – депутат районної ради.  



 
Шановні депутати! 

Пропоную дане питання перенести на розгляд наступної сесії районної 
ради з метою доопрацювання. 

 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  24 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  01 
Прийнято. 



 
Слухали: Про  звернення депутатів Голованівської районної ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо підтримки торговельної блокади. 
 

Інформує: Цобенко Руслан Олександрович – депутат районної ради.  
 

  Шановні депутати! 
  Прошу підтримати звернення до Президента України, Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України поданий фракцією політичної партії 
«Об’єднання «Самопоміч», такого змісту: 

  Депутати Голованівської районної ради висловлюють свою підтримку 
ініціативам ветеранів-учасників бойових дій в АТО, які розпочали блокаду 

торгівлі з терористами в Луганській і Донецькій областях. 
  Ми усвідомлюємо всю глибину гуманітарної катастрофи, яку 

переживає мирне населення на сході України від початку окупації частини 
нашої території Російською Федерацією. Вважаємо, що всі гуманітарні 

вантажі повинні чітко врегульовано надходити до наших людей на Донбасі. 
Україна, як держава, повинна подбати про те, щоб у мирного населення було 
найнеобхідніше: продукти харчування, медикаменти, енергопостачання. 

  Але, сьогодні очевидним є те, що через корупційні схеми фейкові 
«республіки», контрольовані Російською Федерацією, наповнюють свої 

бюджети, з яких фінансується діяльність терористів, зокрема і боєприпаси, 
якими вони ведуть вогонь по наших військах. На територію України з 

непідконтрольних областей через канали контрабанди потрапляє зброя, 
наркотики, контрафактна та фальсифікована продукція (зокрема, алкоголь, 

тютюнові вироби, ліки, тощо). 
  Також, через лінію зіткнення в Україну постачають нафтопродукти, 

вугілля, які реалізуються, в результаті чого терористи та їхні симпатики-
олігархи наповнюють свої кишені.  

  Вважаємо, що в умовах, коли війна, розв’язана Російською Федерацією 
проти України, продовжується, торговельно-економічні відносини, внаслідок 
яких бойовики відправляють на підконтрольні Україні території свої товари, 

повинні бути перекриті. Тому, вважаємо торговельну блокаду ефективним 
способом впливу на бойовиків і їхніх російських кураторів. 

  У той же час, нас насторожує інформація, поширена у ЗМІ, про 
переслідування з боку української влади ветеранів-учасників бойових дій в 

АТО, які розпочали свої акції, спрямовані на боротьбу з контрабандою. 
  Зважаючи на викладене, Голованівська районна рада вимагає: 

- підтримати рішення РНБО від 15 березня 2017 року № 63/2017 та на 
законодавчому рівні вжити заходів щодо посилення контролю за 

переміщенням осіб, а також припинення переміщення вантажів через 
лінію зіткнення; 

- провести масштабне розслідування щодо надання дозволів на оптове 
постачання продукції з окупованого Донбасу на територію України; 



- припинити переслідування учасників блокади торгівлі з терористами в 
Луганській і Донецькій областях та провести розслідування і перевірку 

фактів розгону і затримання учасників блокади торгівлі з окупованими 
територіями окремих районів Донецької та Луганської областей, а 
також притягнення до відповідальності винних у цьому осіб – 

керівників правоохоронних органів; 
- терміново відпрацювати та вжити дієвих заходів стосовно негайного 

звільнення українських полонених. 
Ми, депутати Голованівської районної ради, представляємо спільні 

інтереси територіальної громади району, з якої було мобілізовано сотні 
людей на боротьбу з агресором. Нав’язаний Росією збройний конфлікт 

на сході України забрав багато життів наших земляків. Ми не можемо 
стояти осторонь ситуації, коли для одних війна  – це боротьба за свою 

державу, а для інших – цинічний бізнес. 
  Українці – сильний народ і заслуговують на сильну владу. Яка 

спроможна їх захистити. Нинішня ситуація вимагає негайного втручання та 
рішучих, ефективних дій влади. Голованівська районна рада наполягає на 

тому, що органи державної влади зобов’язані докласти усіх зусиль, аби 
якомога швидше припинити торговельно-економічні відносини із ворогом. 
Дякую за увагу. 

 
Виступили: 

Голова районної державної адміністрації Голімбієвський О.Д. з інформацією 
в контексті даного питання. 

Депутат районної ради Комашко Г.В. з пропозицією підтримати дане 
звернення. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  не голосував  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  утримався 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Говорун Ярослав Петрович  за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  утримався 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  утримався 

7 Гончаренко Костянтин Васильович  не голосував  

8 Іщак Олександр Валентинович за 



9 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  утримався 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  утримався 

14 Кучмій Богдан Борисович утримався 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  утримався 

16 Лепетун  Юрій Петрович  утримався 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  утримався 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

21 Свердликівський Віктор Олександрович  утримався 

22 Тернавська Олена Григорівна  утримався 

23 Туз Сергій Віталійович не голосував 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  11 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  11 
«не голосували»  -  04 

Рішення не прийнято. 
 

Останнє питання порядку денного «Про звернення депутатів 
Голованівської районної ради до Президента України щодо скасування 

рішення НКРЕКП з встановлення щомісячної абонплати за підключення 
до системи газопостачання».  

Інформує: Чушкін Олексій Іванович – депутат районної ради.  
 

Шановні депутати! 
Прошу підтримати звернення до Президента України щодо скасування 

рішення НКРЕКП з встановлення щомісячної абонплати за підключення до 
системи газопостання такого змісту: 

«Депутати Голованівської районної ради Кіровоградської області 
звертаються до Вас, як до найвищої посадової особи та Гаранта Конституції 
України, з проханням не допустити чергового знущання з українського 

народу. Як відомо, 28 березня Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 

затвердила розмір абонентської плати за підключення до системи 
газопостачання. 

Згідно з цим рішенням, щомісячну абонплату нараховуватимуть з 1 
квітня усім споживачам, незалежно від фактичного обсягу споживання. 

Абонплата нараховуватиметься на підставі приєднаної потужності кожного 
споживача (відповідно до типу газового лічильника). Передусім вважаємо 



саме рішення про проведення абонентської плати за підключення до газових 
мереж суттєво здорожчає послуги за користування газом і є свавіллям 

НКРЕКП, яка діє в інтересах газопостачальних компаній. 
Відповідно вимагаємо: 
1. Скасувати незаконне рішення НКРЕКП і компенсувати споживачам 

газу, особливо в сільській місцевості. Витрати на проведення газових мереж і 
підключення до газу в попередні роки. 

 2. Скасувати комісії в державних банках за сплату комунальних послуг. 
Дякую за увагу. 

 

Виступили: 

Депутат районної ради Комашко Г.В. з пропозицією підтримати дане 

звернення. 
Голова районної державної адміністрації Голімбієвський О.Д. з інформацією 

в контексті даного питання, а саме про те що рішення є політизованим і 
найближчим часом воно буде призупинене Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП). 
 

Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  утримався 

3 Волошин Валерій Леонідович  за 

4 Говорун Ярослав Петрович  за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  утримався 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  утримався 

7 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

8 Іщак Олександр Валентинович за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

10 Кравчук Ігор Петрович не голосував  

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  утримався 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  утримався 

14 Кучмій Богдан Борисович утримався 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  утримався 

16 Лепетун  Юрій Петрович  утримався 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  утримався 



19 Рокочук Дмитро Сергійович не голосував  

20 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

21 Свердликівський Віктор Олександрович  утримався 

22 Тернавська Олена Григорівна  утримався 

23 Туз Сергій Віталійович за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  12 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  11 

«не голосували»  -  03 
Рішення не прийнято. 

 

Всі питання, які виносилися на розгляд чотирнадцятої сесії  районної 

ради сьомого скликання, розглянуто. 

Чотирнадцяту сесію районної ради оголошую закритою. 

 

 

 

Голова районної ради        Б.Кучмій 

 

 


