
   

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 
П Р О Т О К О Л  

 
пленарного засідання п’ятнадцятої  сесії районної ради 

VІІ скликання  
 

21 липня 2017 року        смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 11.50 
 

Усього депутатів – 34 
Присутні - 28 

Відсутні - 6 
 

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.  
  

На п’ятнадцятій  сесії присутні, згідно з даними реєстрації  28 

депутатів. 
 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Безушенко Григорій Валентинович  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  

3 Бучацький Андрій Миколайович 

4 Говорун Ярослав Петрович   

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  

7 Гребенюк Микола Петрович  

8 Іщак Олександр Валентинович 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  

10 Кравчук Ігор Петрович 

11 Комашко Григорій Віталійович  

12 Комашко Михайло Станіславович  

13 Копієвський Михайло Дмитрович  

14 Кучмій Богдан Борисович 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  

16 Лепетун  Юрій Петрович  

17 Лободюк Юрій Михайлович  

18 Маріяшко Олег Валерійович  

19 Надольняк Ольга Іванівна  



20 Погорєлов Сергій Леонтійович  

21 Рокочук Дмитро Сергійович 

22 Ряснюк Леонід Леонідович  

23 Сигляк Галина Володимирівна  

24 Свердликівський Віктор Олександрович  

25 Тернавська Олена Григорівна  

26 Туз Сергій Віталійович 

27 Чушкіна Надія Василівна  

28 Чушкін Олексій Іванович  

 

У пленарному засіданні не беруть участі депутати: 
Волошин Валерій Леонідович  

Вонсович Микола Володимирович 
Гончаренко Костянтин Васильович 
Коваль Володимир Олександрович 

Цобенко Руслан Олександрович 
Яровий Олександр Володимирович 

 
Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 

Голова районної ради оголосив п’ятнадцяту сесію районної ради сьомого 
скликання відкритою. 

 
У роботі сесії районної ради  беруть участь: 

- депутати районної ради; 
- сільські та селищні голови; 

- керівники установ, підприємств та організацій району; 
- запрошені. 
 

Голова районної ради: 
Розпочинаємо роботу пленарного засідання. 

На п’ятнадцятій сесії районної ради пропонується розглянути наступні 
питання:  

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

1. Про стан виконання районної програми «Дитяче харчування» на 2016-
2020 роки. 

Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу 

освіти, молоді та спорту районної державної 

адміністрації 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

2. Про  стан  виконання 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 роки. 



Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації  
 

Вносить питання: районна рада 

3. Про стан законності, заходів щодо її зміцнення та результати діяльності 
прокуратури на території Голованівського району за І півріччя 

2017року. 
Інформація: Горщака Максиміліана  Леонідовича –  

заступника керівника Новоукраїнської місцевої 
прокуратури 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

4. Про призначення головного лікаря КЗ «Голованівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги». 

Інформація:  Бугаєнко Ольги Петрівни – заступника 

голови районної державної адміністрації 

 
Вносить питання: районна рада 

5. Про надання дозволу на передачу в оренду нерухомого та окремого 

індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних 
громад селищ та сіл Голованівського району. 

Інформація: Томашевської Ольги Юріївни- директора 

НВК «Голованівська ЗШ  І-ІІІст. ім. Т.Г.Шевченка-

гімназія» 
 

Вносить питання:  депутат районної ради Чушкін О.І. 

6. 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: Чушкіна Олексія Івановича – депутата 

районної ради 

 
 

Вносить питання: постійна комісія районної ради з питань 
бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та 

соціально-економічного розвитку 

7. Про  застосування системи електронних закупівель розпорядниками 

бюджетних коштів. 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної 

ради 
 



Вносить питання: постійна комісія районної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, 

взаємодії з правоохоронними органами та боротьби з корупцією 

8. Про внесення змін та доповнень до Плану роботи районної ради на 
2017рік. 

Інформація:  Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника 

голови районної ради 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

9. Про встановлення щомісячного розміру батьківської плати за навчання 
у комунальних закладах району на 2017-2018 навчальні роки. 

Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни - начальника 

відділу культури, туризму та культурної спадщини 

районної державної адміністрації 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

10. Про  затвердження районної цільової програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2021роки. 
Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу 

освіти, молоді та спорту районної державної 

адміністрації 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

11. Про  затвердження Програми розвитку земельних відносин у 

Голованівському районі на 2017-2020 роки. 
Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – в.о. начальника 

відділу у Голованівському районі Головного управління 
Держгеокадастру  у Кіровоградській області  

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

12. Про  комплексну програму охорони навколишнього природного 
середовища в Голованівському районі на 2017-2020роки». 

Інформація: Клименка Олександра Вікторовича – 

начальника відділу агропромислового розвитку районної 
державної адміністрації 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

13. 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 



14. Про  внесення змін до районної протиепізоотичної програми 
профілактики та боротьби з африканською чумою свиней на 2016-

2017роки. 
Інформація: Клименка Олександра Вікторовича – 

начальника відділу агропромислового розвитку районної 

державної адміністрації 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

15. Про  внесення змін 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 2016-2020роки. 

Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації  
 

 
Слухали: інформацію голови районної ради про формування порядку 
денного пленарного засідання п’ятнадцятої сесії та пропозиції постійних 

комісій районної ради щодо доцільності внесення до порядку денного 
чергової п’ятнадцятої сесії районної ради  наступних питань: 

 
Вносить питання: районна рада 

1. Про придбання службового легкового автомобіля. 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича –  голови 

районної ради 
 

Вносить питання:  районна рада 

2. Про  звернення депутатів Голованівської районної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо повернення ФГСУ статусу «Національний». 
Інформація: Доценка  Василя Лукича – директора 

Голованівської дитячо-юнацької спортивної школи 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

3. Про  району програму енергоефективності Голованівського району на 
2017-2020роки. 

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі, 

інфраструктури, промисловості та надання 
адміністративних послуг районної державної 

адміністрації 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 



4. Про затвердження районної програми соціального захисту медичних 
працівників на 2017-2020роки. 

Інформація: Фоменко Марини Петрівни - головного лікаря 

КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» 

 
Вносить питання: районна рада 

5. Про внесення змін до районної програми підтримки та збереження 
об’єктів і майна  спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

Голованівського району на 2017-2019 роки. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника 

голови районної ради 
 

Вносить питання: районна рада 

6. Про затвердження   Положення про службове житло. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника 

голови районної ради 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

7. Про затвердження технічної   документації з нормативної грошової 

оцінці земельної ділянки на території Пушківської сільської ради. 
Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – в.о. начальника 

відділу у Голованівському районі Головного управління 
Держгеокадастру  у Кіровоградській області  

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

8. Про затвердження технічної   документації з нормативної грошової 
оцінці земельної ділянки на території  Грузької  сільської ради. 

Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – в.о. начальника 

відділу у Голованівському районі Головного управління 

Держгеокадастру  у Кіровоградській області  
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

9. Про внесення змін до районної програми «Медичні кадри» на 2008 – 
2017 роки. 

Інформація: Фоменко Марини Петрівни - головного лікаря 

КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

10. Про внесення змін до районної цільової соціальної програми «Молодь 

Голованівщини» на 2016-2020 роки. 
Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу 

освіти, молоді та спорту районної державної 
адміністрації 



 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

11. Про внесення змін до районної  цільової соціальної програми 
«Шкільний автобус 2014-2020 роки» 

Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу 

освіти, молоді та спорту районної державної 
адміністрації 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

12. Про внесення змін до  районної програми «Про створення соціально-
економічних умов для реалізації діяльності Об’єднаного Трудового 

архіву селищних, сільських рад Голованівського району на 2017-
2019роки». 

Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника 

голови районної ради 

 
 

Виступили:  
Депутат районної ради Олексій Чушкін із зауваженнями щодо формування 
порядку денного п’ятнадцятої сесії районної ради та з приводу включення до 

нього питання «Про придбання службового легкового автомобіля». 
 

Голова районної ради Богдан Кучмій з відповіддю в контексті висловлених 
зауважень. 

 
Голова районної ради поставив на голосування пропозицію щодо 

включення до порядку денного п’ятнадцятої сесії районної ради питань 
запропонованих постійними комісіями районної ради. 

 
Голосували. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович  проти 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович  проти 

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Іщак Олександр Валентинович за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  проти 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  проти 



19 Надольняк Ольга Іванівна  проти 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рокочук Дмитро Сергійович за 

22 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

23 Сигляк Галина Володимирівна  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  проти 

28 Чушкін Олексій Іванович  проти 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  07 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято. 

 
Голова районної ради поставив на голосування порядок денний в 

цілому, з урахуванням підтриманої пропозиції. 
  

Чи є інші пропозиції? 
Немає. 

Прошу голосувати. 
 

Голосували. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові вибір 

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Іщак Олександр Валентинович за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  за 

19 Надольняк Ольга Іванівна  за 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рокочук Дмитро Сергійович за 

22 Ряснюк Леонід Леонідович  за 



23 Сигляк Галина Володимирівна  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 
З них: 

«за»    -  28 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято. 

 
Голова районної ради: 

 
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 
Слухали: Про стан законності, заходів щодо її зміцнення та результати 

діяльності прокуратури на території Голованівського району за І 
півріччя 2017 року.  

 
Інформує: Горщак Максиміліан Леонідович – заступник керівника 

Новоукраїнської місцевої прокуратури. 
 
 Шановні депутати! 

Голованівським відділом Новоукраїнської місцевої прокуратури в 
межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України 

«Про прокуратуру» та наказами Генерального прокурора України, упродовж 
вищезазначеного періоду вживались організаційно-практичні заходи щодо 

покращення прокурорської діяльності, реального усунення порушень законів, 
поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення винних осіб до 

відповідальності, забезпечення відшкодування спричиненої шкоди. 
 З метою узгоджених дій у боротьбі зі злочинністю у Голованівському 

відділі прокуратури проведено координаційну нараду керівників 
правоохоронних органів, на якій розроблено ряд заходів щодо зниження 

рівня злочинності на підвідомчій території, що дало позитивний результат, 
про що свідчить зниження окремих категорій злочинів та рівня злочинності в 

цілому. 
 Упродовж неповного півріччя 2017 року у порівнянні з аналогічним 
періодом 2016 року на території  Голованівського району спостерігалась 

тенденція до зниження рівня злочинності, яка в середньому знизилась на 32, 



8 %. Зокрема, до ЄРДР упродовж 2017 року внесено відомості щодо 217 
кримінальних правопорушень. 

 Так, з метою зміцнення стану законності на території Голованівського 
району процесуальними прокурорами Голованівського відділу 
Новоукраїнської місцевої прокуратури належним чином здійснено 

процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, як результат за 
вищевказаний період оперативним працівниками відділу до суду скеровано 1 

кримінальне впровадження з клопотанням про звільнення від кримінальної 
відповідальності, з обвинувальним актом до суду направлено 51 кримінальне 

провадження, з яких 11 – з угодами про примирення між сторонами та 9 – з 
угодою про визнання винуватості, укладеною між прокурором та 

обвинуваченим, за результатами розгляду яких судом постановлено 
обвинувальний вирок у 34 провадженнях та винесено 17 ухвал про закриття 

кримінального провадження у зв’язку із відмовою потерпілого від 
підтримання обвинувачення в порядку приватного обвинувачення. 

 За належного процесуального керівництва прокурорами 
Голованівського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури скасовано 2 

постанови слідчих СВ Голованівського ВП ГУНП в області. Надано 60 
письмових вказівок в рамках кримінальних проваджень та проконтрольовано 
стан їх виконання. 

 З метою зміцнення стану законності на території Голованівського 
району упродовж першого півріччя 2017 року до суду направлено 5 позовів 

на загальну суму 97 тис.грн., з яких  на даний час 4 задоволено на загальну 
суму 45 136,59 грн. 

 Так, 17.03.2017 року до Голованівського районного суду подано позов  
в інтересах держави у сфері охорони дитинства до відповідача 

Липовеньківської сільської ради про визнання незаконною бездіяльності та 
зобов’язання вчинити певні дії, зокрема обладнати прилеглу до навчально-

виховного закладу територію дорожніми знаками. За вказаним позовом суд 
визнав протиправною бездіяльність Липовеньківської сільської ради 

Голованівського району, яка не створила безпечних умов руху транспортних 
засобів і пішоходів поблизу навчального закладу, що ставило під загрозу 
життя та здоров’я 65 вихованців освітнього закладу. За реагування 

прокуратури, суд зобов’язав  сільську раду подбати про безпеку дорожнього 
руху для учнів та інших місцевих жителів. 

 За аналогічних підстав за позовом заступника керівника 
Новоукраїнської місцевої прокуратури Голованівським районним судом 

визнано незаконною бездіяльність Капітанської сільської ради з питань 
незабезпечення безпеки дорожнього руху прилеглої території навчально-

виховного закладу населеного пункту, таким чином, за втручання 
прокуратури поновлено права 108 вихованців навчально-виховного закладу 

с. Капітанка.  
 Крім того, 24.03.2017 року до Голованівського районного суду подано 

позовну заяву в інтересах держави у сфері охорони дитинства до відповідача 
Красногірської сільської ради про визнання незаконною бездіяльності щодо 



затвердження плану технічної документації та паспортизації дитячого 
ігрового майданчика та забезпечення проведення робіт з технічної 

інвентаризації та паспортизації вищевказаного об’єкта благоустрою 
населеного пункту.07.06.2017 року Голованівським районним судом 
бездіяльність Красногірської сільської ради із вищевказаного питання 

визнано незаконною, таким чином, лише за втручання прокуратури шляхом 
проведення робіт із технічної інвентаризації та паспортизації дитячого 

майданчика упереджено завдання тяжких наслідків здоров’ю дітей 
населеного пункту та створено безпечні умови для життя і здорового 

розвитку дитини. 
 Окрім того, Голованівським відділом Новукраїнської місцевої 

прокуратури проведено перевірку додержання вимог бюджетного 
законодавства в діяльності Голованівського управління Пенсійного фонду 

України Кіровоградської області, якою встановлено, що ТОВ Агрофірма 
«Красногірка» не відшкодувала фактичні витрати на виплату та доставку 

пенсій нараховані управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської 
області згідно розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, 

надісланих Голованівським управлінням Пенсійного фонду України та 
Ульяновським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України, 
призначених відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», що підлягають 
сплаті відповідно до пунктів «б» - «з» ст. 13 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення» до відшкодування з жовтня 2015 року по листопад 2016 року в 
сумі 45136,59 грн. 

 Внаслідок перевірки, на підставі ст. 23 Закону України «Про 
прокуратуру», Голованівським відділом Новоукраїнської місцевої  

прокуратури до Кіровоградського окружного адміністративного суду 
направлено адміністративний позов в інтересах держави в особі 

Ульяновського об’єднаного ПФУ Кіровоградської області про стягнення 
витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в сумі 45136,59 грн. з ТОВ 

Агрофірма «Красногірка», який 06.03.2017 року судом задоволено. 
 Також, Голованівським відділом Новоукраїнської місцевої прокуратури 
з метою вжиття заходів представницького характеру в інтересах держави в 

особі Грузької сільської ради встановлено порушення вимог чинного 
законодавства при реєстрації права власності на сім земельних ділянок в 

межах с. Ясне Грузької сільської ради. 
 В ході вивчення інформації про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки на території Голованівського району Кіровоградської 
області, наявної в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 

встановлено порушення вимог земельного законодавства при оформленні 
права власності на земельну ділянку розміром 2 га, розташовану в с. Ясне 

Грузької сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 
кадастровий номер 35214808800:52:000:0007. 

 За результатами перевірки 03.05.2017 року Голованівським відділом 
Новоукарїнської місцевої прокуратури направлено до Голованівського 



районного суду позовну заяву в інтересах держави в особі Грузької сільської 
ради про скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 

про право власності на земельну  ділянку, що розташована у Кіровоградській 
області, Голованівський район, с. Ясне, кадастровий номер земельної ділянки 
35214808800:52:000:0007 за громадянкою Л., про скасування запису про 

державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку та 
повернення її на користь Грузької сільської ради, яка перебуває в 

провадженні суду. 
 Аналогічні порушення виявленні при проведенні реєстрації права 

власності інших шести земельних ділянок, готуються проекти позовних заяв 
для спрямування до суду. 

 Крім того, Голованівським відділом Новоукраїснької місцевої 
прокуратури шляхом проведення моніторингу судових рішень розміщених  у 

Єдиному реєстрі судових рішень виявлено порушення вимог земельного та 
цивільного законодавства при прийнятті Голованівським районним судом 

Кіровоградської області рішення у справі № 386/113/16-ц від 29.07.2016 року, 
яким задоволено позовні вимоги громадянина Б. до Клинівської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області, Головного управління 
Держгеокадастру у Кіровоградській області про визнання права на постійне 
користування земельною ділянкою – площею 37,1 га  в межах згідно з 

планом на території Клинівської сільської ради для ведення селянського 
(фермерського господарства) в поряду спадкування за законом після смерті 

Безлюдька Віталія Володимировича, померлого 05.03.2015 року. Що була 
надана йому на прав постійного користування згідно державного Акту на 

право користування землею серії КР № 0037 від 09.06.1998 року. 
 Голованівським відділом Новоукраїнської місцевої прокуратури 

13.04.2017 року до апеляційного суду Кіровоградської області направлено 
апеляційну скаргу на вказане рішення суду. 31.05.2017 року вказану 

апеляційну скаргу задоволено в повному обсязі, зазначене рішення 
скасовано. 

 Крім того, Голованівським відділом Новоукраїнської місцевої 
прокуратури у травні поточного року проведено перевірку додержання вимог 
Закону України «Про виконавче впровадження» в діяльності Голованівського 

районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального 
управління юстиції у Кіровоградській області при виконання судових рішень 

постановлених за позовами Голованівського відділу Новоукраїнської 
місцевої прокуратури (прокуратури Голованівського району). 

 За результатами перевірки виконавчого провадження за виконавчим 
листом Голованівського районного суду Кіровоградської області, виданий 

06.09.2016 року у справі за позовом прокурора Голованівського району про 
стягнення з Шабаєва Г.В. шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у 

розмірі 4935,89 грн. на користь Голованівської центральної районної лікарня 
04.05.2017 року внесено скаргу на дії (бездіяльність) державного виконавця з 

питань виконавчого провадження у порядку, встановленому Законом 



України «Про виконавче провадження», яку на даний час розглянуто та 
задоволено. 

 Окрім того, упродовж вищевказаного періоду Голованівським відділом 
Новоукраїнської місцевої прокуратури в порядку ч. 3 ст. 65 Закону України 
«Про запобігання корупції» внесено 5 подань з метою виявлення причин та 

умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією 
правопорушення, або невиконанню вимог Закону в інший спосіб, які 

розглянуті, 4 з них задоволено. 
 Також, Голованівським відділом місцевої прокуратури в ході вивчення 

законності прийнятих рішень органами місцевого самоврядування виявлено 
ознаки корупційного правопорушення в діях колишнього сільського голови 

громадянина П., внаслідок чого матеріали перевірки скеровано до УЗЕ в 
Кіровоградській області для прийняття остаточного рішення.  

 На належному рівні забезпечено розгляд звернень громадян, яких 
протягом першого півріччя 2017 року до Голованівського відділу 

Новоукраїнської місцевої прокуратури надійшло 34, з яких у 10 заявникам 
надано роз’яснення, 17 направлено до інших відомств, 7 – відхилено. 

 Із вищевказаної кількості звернень 2 прийнято на особистому прийомі, 
з яких 1 – особисто начальником відділу.  
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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Іщак Олександр Валентинович за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 



17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  за 

19 Надольняк Ольга Іванівна  за 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рокочук Дмитро Сергійович за 

22 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

23 Сигляк Галина Володимирівна  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 

З них: 
«за»    -  28 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 180 (додається) 
 

Слухали: «Про стан виконання районної програми «Дитяче 
харчування» на 2016-2020 роки» 

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

 
 Шановні депутати! 

    Створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня 
організації харчування, забезпечення дітей раціональним та якісним 

харчуванням в навчальних закладах району є складовою частиною 
забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.   

На підставі Законів України  ―Про освіту‖,  ―Про загальну середню освіту‖,  
―Про охорону дитинства‖,  ―Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім'ям‖, ―Про внесення змін та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких законодавчих актів України‖ від 24 грудня 2015 
року No 911-VIII, ―Про державний бюджет на 2016 рік» No 928-VIII від 

25.12.2015 року, постанова Кабінету Міністрів України від 19 
червня2002рокуNo 856 ―Про організацію харчування окремих категорій 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах‖, наказ Міністерства охорони 
здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 

року No 242/329 ―Про затвердження Порядку організації харчування дітей у 
навчальних та оздоровчих закладах‖, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 15 червня 2005 року за N 661/1094 , рішенням сесії районної ради 
№45 від 26 лютого 2016 року затверджено районну цільову соціальну 

програму «Дитяче харчування» 
на 2016-2020 роки. 



        Прийняття програми дало можливість створити єдину систему 
організації харчування, що дало змогу поліпшити контроль за якістю 

сировини й готової продукції, а також дасть змогу впровадити єдине 
циклічне меню у всіх навчальних закладах району і водночас, забезпечити 
ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.  

      На виконання даної програми у  Голованівському районі 
забезпечуються гарячим харчуванням учні  із числа дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми 
потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів1-4 

класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують 
допомогу відповідно до Закону України ―Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям‖  за рахунок коштів субвенції з державного 
бюджету, та інші категорії учнів та дітей дошкільного віку, визначені даною 

Програмою —за рахунок загального (спеціального) фонду районного 
бюджету та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. 
      У 2016 році у рамках фінансування даної програми закладами освіти 

району використано на забезпечення гарячим харчуванням використано: 
із загального фонду  
по ДНЗ 981 201,50 грн.,  

по ЗНЗ 2 294 085,67 грн. 
із спеціального фонду 

по ДНЗ 658 321,69 грн. 
по ЗНЗ 61 588,31 грн. 

за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством 
по ДНЗ 18 726,44 грн. 

по ЗНЗ 139 525,62 грн. 
У 2017 році ,( станом на 31.05.2017року) 

із загального фонду  
по ДНЗ 462 746,85 грн.,  

по ЗНЗ 1 231 218,59 грн. 
із спеціального фонду 
по ДНЗ 173 532,89 грн. 

     Фінансування закладів  за районною  програмою «Дитяче харчування» 
на 2016-2020 роки  дало можливість довести вартість одноразового 

харчування в закладах освіти до 12 грн., та забезпечувати дітей 
збалансованим гарячим харчуванням у відповідності до норм харчування у 

навчальних закладах передбачених Постановою КМУ «Про затвердження 
норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку»  від 22 листопада 2004 р. № 1591. 
 

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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

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  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  за 

19 Надольняк Ольга Іванівна  за 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рокочук Дмитро Сергійович за 

22 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

23 Сигляк Галина Володимирівна  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 
З них: 

«за»    -  27 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  01 

Прийнято рішення № 181 (додається) 
 

Слухали: «Про  стан  виконання 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 роки» 



Інформує: Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник управління 
соціального захисту населення районної державної адміністрації. 

 
 Шановні депутати! 

Один з основних напрямків соціальної політики в Голованівському 

районі – турбота про людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, малозабезпечених верств населення, громадян, які опинилися 

в складних життєвих обставинах,ветеранів війни, праці та інших громадян. 
В сучасних економічних умовах  це набуває особливого значення. 

Головне спрямування соціальної політики – це створення комплексу 
правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних 

та інших заходів, основною метою яких є поліпшення або відтворення 
життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя 

людей похилого віку та осіб, які потребують соціальних допомог і послуг.  
Пріоритетні напрями Програми: 

дотримання державних гарантій праці та соціального захисту; 
соціально-медичне обслуговування громадян похилого віку та заходи 

реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями; 
професійна реабілітація; 
працевлаштування інвалідів.  

Адресна допомога: 
надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, 

громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах,з числа одиноких 
пенсіонерів, інвалідів та важкохворих громадян з метою їхньої підтримки; 

виплата стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким 
виповнилось 90 і більше років та особам, яким виповнилось 100 і більше 

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

житлово-комунальних послуг; 
надання матеріальної допомоги матерям та вдовам воїнів-

інтернаціоналістів; 
придбання санаторно-курортних путівок воїнам-інтернаціоналістам, 

учасникам бойових дій в Республіці Афганістан;  

виплата компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги 
інвалідам та пристарілим громадянам; 

виплата матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС до 
дня Чорнобильської катастрофи. 

У 2016 році на виконання заходів Програми використано близько          
215,0 тис. гривень, а саме: 

на стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким 
виповнилося 90 років і більше та особам, яким виповнилося 100 років і 

більше – 16,6 тис. грн.; 
на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 

населення, громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах – 55,00 
тис. грн.; 



на компенсацію фізичним особам, що надають соціальні послуги –            
31,1 тис. грн.; 

на придбання санаторно-курортних путівок воїнам-афганцям –              
14,5 тис. грн.; 

на надання матеріальної допомоги батькам та вдовам загиблих в 

Республіці Афганістан воїнів – 6,0 тис. грн.; 
на надання матеріальної допомоги інвалідам І групи по зору для оплати 

житлово-комунальних послуг – 18,0 тис. грн. 
на надання подарункових наборів дітям, постраждалих внаслідок аварії 

на ЧАЕС – 4,0 тис. грн; 
на  надання новорічних подарунків дітям, постраждалих внаслідок 

аварії на ЧАЕС – 4,0 тис. грн.; 
на надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 

– 5,0 тис. грн.; 
на придбання санаторно-курортних путівок для інвалідів – 4,8 тис. грн; 

на безоплатний проїзд залізничним транспортом усіх пільгових 
категорій населення – 5,0 тис. грн.; 

на забезпечення відшкодування абонентної плати за користуванням 
пільгових категорій населення – 47,1 тис. грн. 

На виконання заходів Програми у 2017 році з районного бюджету 

виділено – 398,6 тис.  гривень. 
 надано подарункових наборів дітям,постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС – 5,0 тис.  
надано матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС –           

10 тис. грн.; 
придбано санаторно-курортних путівок для інвалідів – 5,8 тис. грн; 

придбано санаторно-курортних путівок для ліквідаторів аварії на 
ЧАЕС  ІІ категорії – 19,0 тис. грн; 

придбано санаторно-курортних путівок для воїнів-інтернаціоналістів – 
18,0 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 Бучацький Андрій Миколайович  не голосував  



4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

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  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  за 

19 Надольняк Ольга Іванівна  за 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рокочук Дмитро Сергійович за 

22 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

23 Сигляк Галина Володимирівна  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 

З них: 
«за»    -  26 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  02 

Прийнято рішення № 182 (додається). 
 

Слухали: «Про призначення головного лікаря КЗ «Голованівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Інформує:  Бугаєнко Ольга Петрівна – заступник голови районної 
державної адміністрації. 

 
 Шановні депутати! 

 Закінчився термін контракту укладеного з головним лікарем 
комунального закладу «Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Фоменко Мариною Петрівною. 
 За час своєї роботи Фоменко М.П. проявила себе як кваліфікований 

керівник. В районі збережено медичні заклади, проведено поточні та 
капітальні ремонти їх приміщень, маємо лікарів-інтернів. 

Голованівська районна державна адміністрація просить призначити 

Фоменко Марину Петрівну на посаду головного лікаря комунального закладу 
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» - з 24 липня 

2017 року строком на 3 роки та в установленому порядку укласти контракт.  



 
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 Бучацький Андрій Миколайович  не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

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  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  за 

19 Надольняк Ольга Іванівна  за 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рокочук Дмитро Сергійович за 

22 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

23 Сигляк Галина Володимирівна  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 

З них: 
«за»    -  26 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  02 
Прийнято рішення № 183 (додається) 
 



Слухали: «Про придбання службового легкового автомобіля» 
Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 

 
 Шановні депутати! 
 На підставі рекомендацій постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та соціально - 
економічного розвитку пропоную прийняти рішення про придбання 

легкового автомобіля для службового користування та затвердити граничну 
суму на придбання в розмірі 450 тис.грн. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Виступили:  

Депутат районної ради Чушкін О.І. із зауваженнями щодо прийняття 
даного рішення. 

Депутат районної ради Бугаєнко О.П. в контексті відповіді на 
зауваження. 
Голова районної державної адміністрації Голімбієвський О.Д. в 

контексті даних зауважень з пропозицією прийняти даний проект 
рішення. 

 
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 утримався 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Іщак Олександр Валентинович за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосувала  

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  проти 



19 Надольняк Ольга Іванівна  утрималась 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рибченко Наталія Євгенівна за 

22 Рокочук Дмитро Сергійович за 

23 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  проти 

28 Чушкін Олексій Іванович  проти 

Усього:   28 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 

З них: 
«за»    -  21 

«проти»    -  03 
«утримались»  -  02 

«не голосували»  -  02 
Прийнято рішення № 184 (додається). 

 
Слухали: «Про надання дозволу на передачу в оренду нерухомого та 

окремого індивідуально визначеного майна спільної власності 
територіальних громад селищ та сіл Голованівського району». 

Інформує: Томашевська Ольга Юріївна- директор НВК «Голованівська 
ЗШ  І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка-гімназія». 
 

 Шановні депутати! 
НВК «Голованівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка – гімназія» 

Голованівського району Кіровоградської області просить надати дозвіл на 
передачу в оренду, оголошеному переможцю переговорної процедури 

закупівлі послуг з організації гарячого харчування учнів, майна спільної 
власності територіальних громад сіл та селищ району - частини нежитлового 

приміщення, площею 84,0 кв.м., що знаходиться за адресою Кіровоградська 
область, Голованівський район, смт. Голованівськ, вул. Міклея, 5 та 

обладнання шкільної їдальні балансовою вартістю 283 702,19 грн. з метою 
надання послуг з організації шкільного харчування, терміном на 6 місяців, з 

орендною платою встановленою згідно Методики розрахунку, пропорції 
розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ Голованівського району, затвердженої 

рішенням районної ради від 13 липня 2012 року № 211 
 

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 Бучацький Андрій Миколайович  не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

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  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  за 

19 Надольняк Ольга Іванівна  за 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рокочук Дмитро Сергійович за 

22 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

23 Сигляк Галина Володимирівна  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 

З них: 
«за»    -  26 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  02 
Прийнято рішення № 185 (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! 
Фракцією політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 

було подано на розгляд сесії проект звернення депутатів Голованівської 
районної ради до Президента України, Голови Верховної Ради України, 
Прем’єр-міністра України щодо недопущення скасування мораторію на 

продаж сільськогосподарської землі.  
У зверненні пропонується настійна вимога: 

- вжити всіх необхідних заходів для недопущення скасування 
мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення; 

- не допустити створення механізмів, що дозволятимуть торгувати 
землею сільськогосподарського призначення в обхід мораторію, зокрема за 

допомогою ухвалення закону про обмін сільськогосподарських земель, яким 
пропонується де-факто торгувати землею вже з 1 липня 2017 року; 

- продовжити на 10 років мораторій на продаж земель 
сільськогосподарського призначення в Україні, розробити практичні 

механізми стимулювання і розвитку фермерського господарства, малого і 
середнього бізнесу в аграрній сфері. 

  
Виступили:, Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради з 
інформацією про звернення голів сільськогосподарських підприємств та 

фермських господарств району щодо запровадження ринку землі в Україні та  
пропозицією викласти текст звернення  депутатів Голованівської районної 

ради до Президента України,  голови Верховної ради України, Прем’єр-
міністра України щодо  недопущення скасування мораторію на продаж 

сільськогосподарської землі в новій редакції , а саме: 
 

«Ми, депутати Голованівської районної ради, зважаючи на гостре 
обговорення українським суспільством питання щодо запровадження в 

Україні ринку земель сільськогосподарського призначення, а також 
зважаючи на позицію сільськогосподарських товаровиробників 

Голованівського району, сформовану за результатами спільного обговорення 
цього питання, висловлюємо рішучу підтримку ініціативам, що полягають у 

запровадженні ринку землі сільськогосподарського призначення.  
Ми глибоко переконані в тому, що запровадження ринку землі 

забезпечить конституційні права власників земельних ділянок призначених 
для товарного сільськогосподарського виробництва, що полягають у 

реалізації права розпоряджатися своєю земельною ділянкою, дасть суттєвий 
поштовх розвитку аграрної галузі, створить передумови для притоку 
інвестицій та кредитних коштів у сільське господарство, в перспективі 

призведе до покращення якісного стану земель, а також стимулюватиме 
наповнення бюджетів усіх рівнів. Але разом з тим, громада Голованівського 

району, яка в більшості проживає і працює в сільській місцевості, вбачає 
певні ризики та загрози в разі запровадження повністю вільного та 

необмеженого ринку сільськогосподарської землі. Ці ризики полягають в 
концентрації великої кількості землі у власності крупних аграрних холдингів 



в тому числі іноземного походження та перетворенні землі з основного 
засобу сільськогосподарського виробництва на об’єкт спекуляцій та 

постійних перепродажів.  
Ми переконані, що за такого розвитку подій указані загрози досить 

швидко призведуть до повного занепаду соціальної інфраструктури сільської 

місцевості і як наслідок до суттєвого погіршення життя сільських жителів, 
які в своїй більшості є соціально не захищеними верствами населення. На 

нашу думку запровадження ринку землі повинно мати на меті відродження 
заможного українського селянина і як наслідок формування в сільській 

місцевості середнього класу, як суспільного прошарку, що є основою 
розвитку громадянського суспільства усіх розвинених країн.  

Тому виходячи з викладеного вбачаємо за доцільне, використовуючи 
відповідні інформаційні кампанії, застосовувати поступове впровадження 

ринку товарної землі, який на перших етапах повинен містити деякі 
обмеження, а саме:  

- Дозволити купівлю землі товарного сільськогосподарського 
призначення лише з метою створення фермерського господарства і лише 

фізичним особам – громадянам України, які мають таке громадянство та 
проживають на території України не менше 20 років та належним чином 
задекларували відповідні кошти;  

-  Дозволити таким фізичним особам мати у власності не більше 200-
250 га землі;  

- Обмежити вторинний ринок землі шляхом заборони відчуження (крім 
передачі в спадок) придбаних земельних ділянок на протязі 10 років після 

набуття прав на них;  
- Надати право брати земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення в забезпечення фінансових зобов’язань лише банкам власником 
яких на 100 % є держава Україна;  

- Заборонити або суттєво обмежити продаж сільськогосподарської 
землі державної та комунальної власності, надавши пріоритет передачі таких 

земель в оренду, що забезпечить гарантії стабільних наповнень місцевих 
бюджетів та в перспективі дасть можливість органам державної влади та 
органам місцевого самоврядування проводити ефективну соціальну політику 

на своїх територіях.  
Зважаючи на викладене звертаємося до Вас з проханням врахувати 

пропозиції громади Голованівського району при розгляді Вами 
законопроектів щодо запровадження ринку земель сільськогосподарського 

призначення.» 
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  утримався 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

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  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  проти 

19 Надольняк Ольга Іванівна  утримався 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рибченко Наталія Євгенівна за 

22 Рокочук Дмитро Сергійович за 

23 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  проти 

28 Чушкін Олексій Іванович  проти 

Усього:   28 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  03 

«утримались»  -  02 
«не голосували»  -  02 

Прийнято. 
 

Виступили: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради з 

пропозицією щодо  зміни адресата у зверненні депутатів Голованівської 
районної ради до Президента України,  голови Верховної ради України, 

Прем’єр-міністра України щодо  запровадження ринку землі в Україні. 
 
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  проти 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

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  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  проти 

19 Надольняк Ольга Іванівна  проти 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рибченко Наталія Євгенівна за 

22 Рокочук Дмитро Сергійович за 

23 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  проти 

28 Чушкін Олексій Іванович  проти 

Усього:   28 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  05 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  02 

Прийнято. 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 



Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович  проти 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович  не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

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  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  проти 

19 Надольняк Ольга Іванівна  проти 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рокочук Дмитро Сергійович за 

22 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

23 Сигляк Галина Володимирівна  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  проти 

28 Чушкін Олексій Іванович  проти 

 
 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  05 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  02 

Прийнято рішення № 186 (додається). 

 

Слухали: «Про  звернення депутатів Голованівської районної ради до 

Кабінету Міністрів України щодо повернення ФГСУ статусу 
«Національний»» 

Інформує: Доценко  Василь Лукич – директор Голованівської дитячо-
юнацької спортивної школи. 

 
 Шановні депутати! 



 Прошу прийняти звернення до Кабінету Міністрів України щодо 
повернення ФГСУ статусу «Національний» наступного змісту: 

« Голованівському районі Кіровоградської області неабияке поширення 
набули силові види спорту - важка атлетика, пауерліфтинг і зокрема 
гирьовий спорт. Але події останніх років, що відбуваються з гирьовим 

спортом в Україні, значно негативно впливають на розвиток цього виду 
спорту в нашому районі та і в усій області. Процес занепаду гирьового 

спорту почався з позбавлення статусу «Національний» Федерації гирьового 
спорту України (надалі ФГСУ) і надання цього статусу Союзу гирьового 

спорту України (надалі СГСУ). Союз гирьового спорту взагалі не розвиває 
цей вид  і не проводить ніяких заходів на Кіровоградщині. Гирьовики 

Голованівського району без підтримки Міністерства молоді та спорту 
(держави) не мають змоги приймати участь у міжнародних змаганнях 

(чемпіонатах Світу та Європи), хоча і показували достойні результати та 
неодноразово ставали призерами та переможцями, рекордсменами 

чемпіонатів України Європи та світу( Анатолій Пустовіт, Любов Дабіжа, 
Олександр Ткач, Вадим Марчак, Валентин Хмільовий, Вячеслав Войченко, 

Андрій Башлаєв).   
Районна спортивна школа працює за програмою розробленою ФГСУ, 

іншої просто не існує. Спортсмени, які  являються членами ФГСУ, 

неодноразово підтверджували своє членство в ній, відповідаючи на запити 
Обласного управління молоді та спорту.  

Відомо, що гирьовий  спорт дуже поширений в  Збройних силах 
України, Департаменті прикордонних військ, Митній службі України, МНС 

та МВС, де захисники  Батьківщини виховуються на національних традиціях 
України, що саме і пропагує ФГСУ. Спортсмени  не мають змоги як раніше 

повноцінно приймати участь у спортивних заходах, виконувати  розрядні 
нормативи, а жінки в зв’язку з нерівними умовами  з чоловіками, згідно 

правил і класифікації, здертих з російської, до речі не зовсім вдалих, взагалі 
не мають належної  можливості виконати нормативи Майстрів спорту.  

В Україні гирьовий спорт має бути національним, українським, 
орієнтованим на європейські міжнародні стандарти змагань, а не на російські 
правила. На нашу думку СГСУ являється російською версією гирьового 

спорту, натомість Федерація гирьового спорту України має широку мережу в 
регіонах та чітко виражену патріотичну і національну позицію і орієнтується 

не на російські, а міжнародні і європейські стандарти проведення змагань. 
Враховуючи, вище викладене та з метою забезпечення повноцінного 

розвитку гирьового спорту на Кіровоградщині, ми депутати районної ради 
звертаємось з проханням розглянути дане звернення та повернути 

Всеукраїнській громадській організації «Федерація гирьового спорту 
України» статус національної спортивної федерації з виду спорту «гирьовий 

спорт». 
 

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 Бучацький Андрій Миколайович  не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

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  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  за 

19 Надольняк Ольга Іванівна  за 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рокочук Дмитро Сергійович за 

22 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

23 Сигляк Галина Володимирівна  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 
З них: 

«за»    -  28 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  02 

Прийнято рішення № 187 (додається). 
 

Слухали: «Про застосування системи електронних закупівель 
розпорядниками бюджетних коштів» 
Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 



 
 Шановні депутати! 

 Розглянувши подання депутата районної ради Чушкіна О.І. та проект 
рішення, постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, 
управління комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

рекомендувала внести на розгляд сесії проект рішення «Про застосування 
системи електронних закупівель розпорядниками бюджетних коштів»  та 

рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, відділів та 
управлінь Голованівської районної державної адміністрації, що фінансуються 

з районного бюджету: 
 - забезпечити здійснення публічних закупівель – придбання товарів, 

робіт та послуг – із використанням системи електронних закупівель у 
порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі»;  

 - розробити, в місячний термін, відповідні порядки здійснення 
допорогових закупівель товарів, робіт і послуг із використанням системи 

електронних закупівель та встановити вартісні пороги. 
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 Бучацький Андрій Миколайович  не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

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  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  за 

19 Надольняк Ольга Іванівна  за 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 



21 Рокочук Дмитро Сергійович за 

22 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

23 Сигляк Галина Володимирівна  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 
З них: 

«за»    -  26 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  02 

Прийнято рішення № 188 (додається). 

 
Слухали: «Про внесення змін та доповнень до Плану роботи районної 

ради на 2017рік» 
Інформує:  Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 

Шановні депутати! 
Пропонується внести зміни та доповнення до Плану роботи районної 

ради на 2017 рік , а саме ІІІ квартал доповнити питаннями:  
- Про стан виконання районної програми «Вчитель» на 2014-2020 роки;  

- Про стан виконання районної комплексної програми з розроблення 
(оновлення) містобудівної документації територій та створення 
містобудівного кадастру Голованівського району на 2015-2018роки; 

- Про звіт керівника відділу освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації про підготовку загальноосвітніх закладів району на 

2017-2018 навчальні роки відділ освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації; 

- Про стан виконання районної протиепізоотичної програми 
профілактики та боротьби з африканською чумою свиней на 2016-2017роки;  

- Про стан виконання районної програми санаторного оздоровлення 
ветеранів війни та інвалідів на 2016- 2020 роки. 

 
ІV квартал доповнити питаннями: 

- Про звіт голови районної ветеранської організації; 
- Про звіт керівника КЗ «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги»; 
- Про звіт керівника КУ «Голованівська центральна районна лікарня» --
- Про стан виконання районної комплексної профілактики злочинності 

на 2016-2020 роки; 



- Про стан виконання районної цільової соціальної програми «Молодь 
Голованівщини» на 2016- 2020 роки; 

- Про стан виконання програми підтримки місцевих органів виконавчої 
влади з питань реалізації ними делегованих і владних повноважень у 
Голованівському районі на 2016-2018роки; 

- Про стан виконання районної програми забезпечення соціальним та 
впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа на період до 2018року; 
- Про стан виконання районної цільової програми «Питна вода 

Голованівського району на 2013- 2020роки». 

 

Виступили: депутат районної ради Чушкін О.І. з пропозицією доповнити 

додаток 1 проекту рішення пунктами 11 та 12 такого змісту: 
11. Про звіт про виконання програми соціального і економічного розвитку 

Голованівського району на 2017рік за 9 місяців; 
12.Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2017року. 

 
Прошу голосувати за пропозицію депутата Чушкіна О.І. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович  не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

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  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  за 

19 Надольняк Ольга Іванівна  за 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рокочук Дмитро Сергійович за 

22 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

23 Сигляк Галина Володимирівна  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 



З них: 
«за»    -  26 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  02 

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 Бучацький Андрій Миколайович  не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

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  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  за 

19 Надольняк Ольга Іванівна  за 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рокочук Дмитро Сергійович за 

22 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

23 Сигляк Галина Володимирівна  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 
З них: 

«за»    -  26 



«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  02 
Прийнято рішення № 189 (додається). 
 

Слухали: «Про встановлення щомісячного розміру батьківської плати за 
навчання у комунальних закладах району на 2017-2018 навчальні роки» 

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

 
Шановні депутати! 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту», 
статті 60 Закону України «Про освіту», керуючись пунктом 2.3 «Положення 

про плату для батьків за навчання у комунальних закладах «Голованівська 
районна дитяча школа мистецтв» та «Побузька дитяча музична школа 

початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа 
естетичного виховання) системи Міністерства культури України», 

затвердженого рішенням сесії Голованівської районної ради від 11 жовтня 
2013 року № 351, пропонується встановити щомісячний розмір батьківської 
плати за навчання у комунальних закладах «Голованівська районна дитяча 

школа мистецтв» та «Побузька дитяча музична школа початкового 
спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа естетичного 

виховання) системи Міністерства культури України» на 2017/2018 
навчальний рік з 01 вересня 2017 року, а саме: 

 
Щомісячний розмір батьківської плати за навчання в комунальному 

закладі «Голованівська районна дитяча школа мистецтв»  
на 2017/2018 навчальний рік 

 

Найменування спеціальностей Розмір плати 
(грн./міс.) 

Підготовчий клас 90 грн. 

Відділ народних інструментів (баян, 

акордеон, духові та ударні 
інструменти) 

80 грн. 

Музичний відділ (фортепіано, 
сольний спів)  

90 грн. 

Клас скрипки 80 грн. 

Естетичний відділ (клас 

образотворчого мистецтва і клас 
хореографії) 

90 грн. 

 

 
Пільги по оплаті за навчання на 2017-2018 навчальний рік 

 



1. Встановити пільгу у розмірі 100% за навчання для: 
- дітей чорнобиля 

- дітей, батьків-інвалідів І та ІІ груп 
- дітей сімей, що втратили годувальника 
- дітей-інвалідів 

- дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей 
- обдарованих дітей 

- дітей, батьки яких є воїнами АТО, або переселенці 
 

2. Встановити пільгу у розмірі 50% за навчання для: 
- дітей сімей з яких навчається двоє і більше дітей  

- дітям, що навчаються на двох і більше відділах 
 

 
Щомісячний розмір плати для батьків за навчання в комунальному 

закладі «Побузька дитяча музична школа початкового спеціалізованого 
мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) 

системи Міністерства культури України» 
на 2017/2018 навчальний рік 

 

Найменування спеціальностей Розмір плати 
(грн./міс.) 

Підготовчий клас 90 грн. 

Народні інструменти (баян, акордеон) 80 грн. 

Духові інструменти 80 грн. 

Фортепіанний відділ 90 грн. 

Вокального-хоровий відділ 90 грн. 

 

 
Пільги по оплаті за навчання на 2017-2018 навчальний рік 

 

1. Встановити пільгу у розмірі 100% за навчання для: 
- дітей чорнобиля 

- дітей, батьків-інвалідів І та ІІ груп 
- дітей сімей, що втратили годувальника 

- дітей-інвалідів 
- дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей 

- обдарованих дітей 
- дітей, батьки яких є воїнами АТО, або переселенці 

 
2. Встановити пільгу у розмірі 50% за навчання для: 

- дітей, сімей з яких навчається двоє і більше дітей  
- дітям, що навчаються на двох і більше відділах 



 
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 Бучацький Андрій Миколайович  не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Іщак Олександр Валентинович не голосував  

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  за 

19 Надольняк Ольга Іванівна  за 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рокочук Дмитро Сергійович за 

22 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

23 Сигляк Галина Володимирівна  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 
З них: 

«за»    -  26 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  02 

Прийнято рішення № 190 (додається). 
 



Слухали: «Про  затвердження районної цільової програми національно-
патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2021роки» 

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

 Шановні депутати! 
Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2017-2021 роки передбачає забезпечення комплексної системної і 
цілеспрямованої діяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших 
соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої 

патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи 
про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і 

конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, 
незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, 

соціальної держави.  
В сучасних суспільно-політичних умовах, що склалися в державі, задля 

консолідації суспільства, необхідно посилити патріотичний характер 
навчання та виховання. Розроблення програми зумовлено необхідністю 
вдосконалення системи національно-патріотичного виховання на засадах 

національної педагогіки, здатної формувати громадянина, патріота, що 
базується на ціннісному ставленні особистості до українського народу, 

Батьківщини, держави, нації. 
Програма визначає головну мету, завдання, напрямки та основну 

концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді,                   
конкретизує шляхи, механізми, терміни  та перелік основних заходів з 

реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги 
фінансового забезпечення виконання. 

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) 
в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її 

виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, 
державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в 
регіоні, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи 

освіти району. 
Головними завданнями програми є: 

1) формування в учнівської молоді громадянських почуттів, любові до 
рідної землі, культури та історії свого народу, бажання працювати задля 

держави; 
2) забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до 

батьків,  духовної культури особистості, створення умов для формування її 
світоглядної позиції; 

3) формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до 
захисту Української держави, соціальної активності дітей та молоді;  



4) широке залучення молоді до активної участі у національно-
культурному відродженні українського народу, розвитку традицій, мовної 

культури та національно-етнічних особливостей. 
Завдання програми реалізуються через впровадження системи заходів, 

передбачених у наступних розділах Програми (додаток 1): 

1) вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО, 
національне та військово-патріотичне виховання дітей та молоді;  

2) допризовна підготовка молоді; 
3) військово-професійна орієнтація молоді; 

4) інформаційний супровід.  
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 1794,0 тис. грн. 

Джерелом фінансування Програми є районний бюджет – 1794,0 тис. 
грн. та бюджети згідно з додатком 2. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання 
проекту районного бюджету та місцевих бюджетів сільських та селищних 

рад на відповідний рік у межах обсягу, затвердженого  місцевими органами 
місцевого самоврядування, а також за рахунок інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 
 

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 Бучацький Андрій Миколайович  не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

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  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  за 

19 Надольняк Ольга Іванівна  за 



20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рокочук Дмитро Сергійович за 

22 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

23 Сигляк Галина Володимирівна  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 

З них: 
«за»    -  26 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  02 
Прийнято рішення № 191 (додається). 
 

Слухали: «Про  затвердження Програми розвитку земельних відносин у 
Голованівському районі на 2017-2020 роки» 

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

Кіровоградській області. 
 

 Шановні депутати!  
Земельний фонд Голованівського району Кіровоградської області 

складає 99208,92 га, з них: 77798,2435 га або 78,42 % займають 
сільськогосподарські угіддя, що свідчить про високий рівень 

сільськогосподарської освоєності земель. Структура сільськогосподарських 
угідь налічує: рілля – 91,52 % , багаторічні насадження - 1,42%; сіножаті – 
0,54 %; пасовища – 6,53 %. Ліси та інші лісовкриті площі складають 13602,95 

га, у тому числі полезахисні лісосмуги – 1152,84 га. Під забудованими 
землями зайнято 4046,73 га (4,08 %), під болотами – 277,55 га (0,28 %), під 

водою – 850,26 га (0,86 %). Основними землекористувачами в районі є 
сільськогосподарські підприємства, у користуванні яких перебуває 31181 га, 

або 40 % від загальної площі сільськогосподарських угідь. У власності і 
користуванні громадян знаходиться 32701,01 га, у тому числі: наданих для 

ведення фермерського господарства – 12109,09 га, товарного 
сільськогосподарського виробництва – 15627,03 га, особистого селянського 

господарства – 6234,52 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд – 2991,62 га. Землі 50 населених 

пунктів району становлять 10091,36, у тому числі: землі смт.Голованівськ – 
977,41 га. Розподіл земельного фонду району за основними угіддями такий: 

1) рілля – 71191,18 га (71,76 %); 2) багаторічні насадження – 1105,42 га 
(1,11%); 3) сіножаті – 417,61 га (0,42 %); 4) пасовища – 5084,02 га (5,12 %); 5) 
господарські будівлі і двори – 1039,17 га (1,05 %); 5) під господарськими 



шляхами та прогонами – 717,08 га (0,72 %); 6) ліси та інші вкриті лісом 
площі – 13602,95 га (13,71 %); 7) забудовані землі – 4046,73 га (4,08%); 8) під 

водою – 850,26 га (0,86%); 9) інші землі – 1154,5 га (1,17 %) 
Метою програми розвитку земельних відносин в районі на період до 

2020 року є визначення та реалізація основних напрямів державної політики, 

спрямованих на удосконалення земельних відносин та створення 
сприятливих умов для сталого розвитку землекористування міської і 

сільських територій, сприяння розв'язанню екологічних та соціальних 
проблем села, розвитку високоефективного конкурентоспроможного 

сільськогосподарського виробництва, збереження природних цінностей 
агроландшафтів. 

Потреба у фінансовому забезпеченні заходів в 2017-2020 роках в 
розрізі джерел фінансування зазначена в таблиці № 12. Фінансове 

забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного 
та місцевих бюджетів, коштів власників землі і землекористувачів та інших, 

не заборонених чинним законодавством джерел фінансування. У першу чергу 
певні роботи фінансуються за кошти найбільш зацікавленої у виконанні 

таких робіт сторони. Обсяги коштів, які пропонується залучати на виконання 
Програми, підлягають уточненню під час затвердження місцевих бюджетів 
(внесенні змін до них) на відповідний рік, виходячи з їх ресурсних 

можливостей. Кошти, які надходять до місцевих бюджетів у порядку 
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва відповідно до вимог ст. 209 Земельного кодексу України, 
спрямовуються лише на фінансування заходів з освоєння земель для 

сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних 
угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів 

землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення 
нормативної грошової оцінки землі, (використання цих коштів на інші цілі не 

допускається). Одним із основних завдань Програми є залучення коштів 
землевласників та землекористувачів на проведення робіт і заходів 

пов’язаних з охороною земель та землеустроєм. 
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 Бучацький Андрій Миколайович  не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

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  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  за 

19 Надольняк Ольга Іванівна  за 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рокочук Дмитро Сергійович за 

22 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

23 Сигляк Галина Володимирівна  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 
З них: 

«за»    -  26 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  02 
Прийнято рішення № 192 (додається). 

 
Слухали: «Про  району програму енергоефективності Голованівського 

району на 2017-2020роки» 
Інформує: Артвіх Ірина Олександрівна – начальник управління 

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

 
Шановні депутати! 

Програма енергоефективності Голованівського арйону на 2017-2020 
роки має на меті створення сприятливих умов для стійкого зниження 

енергоємності ВВП, підвищення ефективності використання ПЕР і 
забезпечення конкурентоспроможності економіки шляхом підтримки 
інвестиційних та інноваційних проектів з енергоефективності й 

енергозбереження та формування сприятливого інвестиційно-інноваційного 



середовища (підтримка продукування нових (наукових) знань та їх 
комерційне використання; впровадження та реалізація енергозберігаючих і 

енергоефективних технологій відповідно до пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності; підтримка інноваційної діяльності суб’єктів 
господарювання в сфері енергозбереження та енергоефективності).  

  Позитивний ефект очікується отримати за рахунок виконання 
комплексу організаційних, технічних, технологічних, фінансових та інших 

заходів з раціонального використання енергоносіїв та їх економії, в тому 
числі на рівні кінцевого споживача, підвищення ефективності 

функціонування різноманітного енергоспоживаючого та енергогенеруючого 
обладнання, більш широкого залучення в енергобаланс району вторинних 

енергоресурсів, поновлювальних джерел енергії, місцевих альтернативних 
видів палива, використання технологій самоенергозабезпечення тощо. 

Для успішної реалізації політики енергоефективності та 
енергозбереження треба підвищити зацікавленість бізнесу та керівників 

промислових та комунальних підприємств у впроваджені нових технологій 
та енергоощадного обладнання шляхом надання довгострокових кредитів та 

можливості спрямовувати кошти від економії енергоносіїв на розвиток 
енергозбереження цих підприємств. 

Розробити Методичні рекомендації по проведенню санації житлових та 

громадських будівель. 
Очікуваний результат від реалізації Програми 

- зниження рівня споживання енергоносіїв та підвищення ефективності 
їх використання на підприємствах, в установах, організаціях та в побуті;  

-  залучення необхідних інвестицій у процеси технологічного 
переозброєння та енергоефективної модернізації;  

-  популяризація енергозбереження та формування енергоефективної 
поведінки у споживачів; 

- усунення передумов соціальної напруги від підвищення тарифів;  
- сталий розвиток та енергетична безпека громади. 

Фінансове забезпечення реалізації Програми планується здійснювати в 
межах затверджених асигнувань на бюджетний рік з різних джерел: 

- кошти місцевого бюджету; 

- кошти державного та обласного бюджету; 
- кошти суб’єктів господарювання; 

- кошти інвесторів;  
- кошти з інших джерел, не заборонених  законодавством. 

 
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 Бучацький Андрій Миколайович  не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

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  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  за 

19 Надольняк Ольга Іванівна  за 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рокочук Дмитро Сергійович за 

22 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

23 Сигляк Галина Володимирівна  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 

З них: 
«за»    -  28 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  02 
Прийнято рішення № 193 (додається). 

 
Слухали: «Про  комплексну програму охорони навколишнього 

природного середовища в Голованівському районі на 2017-2020роки» 
 

Виступили: депутат районної ради Чушкін О.І. із зауваженнями до 
проекту програми охорони навколишнього природного  середовища в 

Голованівському районі на 2017-2020 роки та пропозицією повернути її 
на доопрацювання та перенести питання на розгляд наступної сесії 
районної ради. 



 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

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  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

19 Надольняк Ольга Іванівна  за 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рибченко Наталія Євгенівна за 

22 Рокочук Дмитро Сергійович за 

23 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

Усього:   28 

 

Усього проголосувало:    
З них: 

«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утрималось»  -  00 

«не голосувало»  -  03 
Прийнято 

 
Слухали: «Про затвердження районної програми соціального захисту 

медичних працівників на 2017-2020роки» 
Інформує: Фоменко Марина Петрівна - головний лікар КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 
 

 Шановні депутати! 
В районі як і в Україні в цілому склалася складна ситуація із 

забезпеченням медичними кадрами. По Голованівському району станом на 
01 січня 2017 року забезпеченість фізичними особами лікарів становить 19,0 
на 10 тисяч населення проти 18,9 у 2016 року. 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 січня 2017 року 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. 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. Найбільш гострими на сьогодні є такі проблеми: 
зниження престижу професії медичного працівника; низька заробітна плата; 

забезпечення житлом молодих спеціалістів; зростання плинності та міграції 
медичних кадрів; значне старіння кадрового потенціалу. Актуальною є 
проблема укомплектування лікувально-профілактичних закладів 

спеціалістами, підняття престижу праці медичного працівника в суспільстві, 
а також створення умов для відтворення кадрового ресурсу зумовлює 

необхідність прийняття районної програми соціального захисту медичних 
працівників на 2017–2020 роки. 

Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом: проведення заходів, 
спрямованих на підвищення престижності професії лікаря; забезпечення 

благоустроєним житлом та сучасним медичним обладнанням робочих місць 
медичних працівників, особливо в сільській місцевості Фінансування заходів 

Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, 
передбачених по галузі "Охорона здоров'я" (додаток 1). Обсяги коштів, які 

пропонується залучати на виконання районної Програми, підлягають 



уточненню під час затвердження (внесення змін) районного бюджету на 
відповідний рік, виходячи з його можливостей. 

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 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

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  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

19 Надольняк Ольга Іванівна  за 

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рибченко Наталія Євгенівна за 

22 Рокочук Дмитро Сергійович за 

23 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

Усього:   28 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  03 



Прийнято рішення №  194 (додається). 
 

Слухали: «Про внесення змін до районної програми підтримки та 
збереження об’єктів і майна  спільної власності територіальних громад 
селищ та сіл Голованівського району на 2017-2019 роки» 

Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради. 

 
  Шановні депутати! 

 З метою проведення капітального ремонту котельні адміністративного 
приміщення районної ради, пропонується внести зміни до районної програми 

підтримки та збереження об’єктів і майна спільної власності територіальних 
громад селищ та сіл Голованівського району, затвердженої рішенням 

районної ради від 23 грудня 2016 року № 136, з урахуванням змін внесених 
рішенням районної ради від 24 лютого 2017року № 162, а саме, в підпункті 1 

пункту 5 «Утримання майна в належному стані» Розділу ІІІ «Напрями 
діяльності та заходи районної програми» напроти 2017 року цифру «200» 

замінити на цифру «500».  
 
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  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

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  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  



19 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рибченко Наталія Євгенівна за 

22 Рокочук Дмитро Сергійович за 

23 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

Усього:   28 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  05 
Прийнято рішення № 195 (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 п. 15 рішення районної ради від 23 грудня 2016 року 
№147 «Про районний бюджет на 2017 рік» нам необхідно затвердити 

розпорядження голови Голованівської райдержадміністрації від 10 квітня 
2017 року №106-р «Про затвердження субвенції з державного бюджету на 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань», від 28 квітня 2017 року №132-р «Про внесення змін до обсягу 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню у квітні 2017 року», від 3 травня 2017 року 

№134-р «Про перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення позачергових виборів 30 квітня 2017 року», від 16 

травня 2017 року №151-р «Про перерозподіл видатків районного бюджету на 
здійснення соціальних виплат у травні 2017 року», від 16 червня 2017 року 
№168-р «Про внесення змін до обсягу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню у 
червні 2017 року», від 27 червня 2017 року №184-р «Про затвердження 

передбаченого у 2017 році районному бюджету обсягу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій», від 29 червня 2017 
року №189-р «Про внесення змін до обсягу субвенції з державного бюджету 



місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню у 
червні 2017 року». 

А також, внести зміни до рішення районної ради від 23 грудня 2016 
року №147 «Про районний бюджет на 2017 рік» (із змінами), а саме:  

- збільшити видатки районного бюджету у сумі 9604,765 тис.грн. 

(загальний фонд – 7475,965 тис.грн., спеціальний фонд – 2128,8) за рахунок 
перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету в сумі 

7507,0 тис.грн, дотацій та субвенцій з сільських, селищних бюджетів у сумі 
1641,165 тис.грн., за рахунок залучення вільного залишку коштів освітньої 

субвенції в сумі 439,7 тис.грн та за рахунок залучення вільного залишку 
коштів медичної субвенції в сумі 16,9 тис.грн загального фонду районного 

бюджету, що склався станом на 1 січня 2017 року;  
- зменшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню в сумі 10,1 тис.грн.; - збільшити кошти що 

передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) 
на суму 2128,8 тис.грн.; - внести відповідні зміни до додатків 1, 3 до даного 

рішення районної ради, додатки 2, 4, 5, 6 викласти у новій редакції 
(додаються).  

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  не голосував  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

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  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 



16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

19 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рибченко Наталія Євгенівна за 

22 Рокочук Дмитро Сергійович за 

23 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

Усього:   28 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  05 

Прийнято рішення №  196  (додається). 

 
Слухали: «Про затвердження   Положення про службове житло» 

Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради 

 
 Шановні депутати! 

 У зв’язку з придбанням службового житла пропонується затвердити 
Положення про службове житло, яке буде визначати порядок придбання 

службового житла, порядок його надання та користування ним. З текстом 
Положення ви ознайомлені. 

 
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  за 



3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Іщак Олександр Валентинович не голосував  

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

19 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рибченко Наталія Євгенівна за 

22 Рокочук Дмитро Сергійович за 

23 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

Усього:   28 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 
З них: 

«за»    -  22 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  06 

Прийнято рішення № 197 (додається). 
 

Слухали: «Про затвердження технічної документації з нормативної 
грошової оцінці земельної ділянки на території Пушківської сільської 

ради». 
Інформує: Рибак Ігор Федорович – в.о. начальника відділу у 

Голованівському районі Головного управління Держгеокадастру  у 
Кіровоградській області. 

 
Відповідно до ст. 10 Земельного кодексу України та розглянувши 

розроблену Державним підприємством «Кропивницький науково-дослідний 

та проектний інститут землеустрою » технічну документацію по нормативній 
грошовій оцінці земельних ділянок пропонується затвердити технічну 

документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки загальною 
площею 16,2415 га, яка надана в оренду гр. Назаруку Сергію Миколайовичу 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Пушківської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 



( за межами населених пунктів). Затвердити загальну нормативну грошову 
оцінку земельної ділянки площею 16,2415 га, яка надана в оренду гр. 

Назаруку Сергію Миколайовичу для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Пушківської сільської ради 
Голованівського району Кіровоградської області ( за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 
на 01.03.2017 року становить 363 539,00 триста шістдесят три тисячі п’ятсот 

тридцять дев’ять ) гривень і підлягає щорічній індексації.  
 

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  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Іщак Олександр Валентинович не голосував  

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

19 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рибченко Наталія Євгенівна за 

22 Рокочук Дмитро Сергійович за 

23 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 



Усього присутніх: 28 
З них: 

«за»    -  22 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  06 
Прийнято рішення №  198  (додається). 

 
Слухали: «Про затвердження технічної   документації з нормативної 

грошової оцінці земельної ділянки на території  Грузької  сільської 
ради» 

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

Кіровоградській області.  
 

Відповідно до статті 10 Земельного кодексу України, розглянувши 
розроблену Державним підприємством «Кіровоградський науково-дослідний 

та проектний інститут землеустрою» технічну документацію по нормативній 
грошовій оцінці земельних ділянок пропонується затвердити технічну 
документацію по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок: 

- загальною площею 111,7118 га, яка відводиться для продажу права 
оренди на земельних торгах у формі аукціону для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Грузької сільської ради 
Голованівського району Кіровоградської області; 

- загальною площею 111,7118 га, яка відводиться для продажу права 
оренди на земельних торгах у формі аукціону для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Грузької сільської ради 
Голованівського району, що відповідно до Розрахунку нормативної грошової 

оцінки станом на 01.01.2016 року становить 2 869 529,00 (два мільйони 
вісімсот шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот двадцять дев’ять) гривень і підлягає 

щорічній індексації; 
- загальною площею 20,7199 га, яка запроектована для продажу права 

оренди на земельних торгах у формі аукціону із земель державної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Семидубської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області. 
- загальною площею 20,7199 га, яка запроектована для продажу права 

оренди на земельних торгах у формі аукціону із  земель державної власності 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Семидубської сільської 
ради Голованівського району, що відповідно до Розрахунку нормативної 

грошової оцінки станом на 01.01.2016 року складає в сумі 543 424,00 (п’ятсот 
сорок три тисячі чотириста двадцять чотири) гривень і підлягає щорічній 

індексації. 
 



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  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Іщак Олександр Валентинович не голосував  

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

19 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рибченко Наталія Євгенівна за 

22 Рокочук Дмитро Сергійович за 

23 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

Усього:   28 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 
З них: 

«за»    -  22 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  06 

Прийнято рішення №  199 (додається). 
 



Слухали: «Про внесення змін до районної програми «Медичні кадри» на 
2008 – 2017 роки» 

Інформує: Фоменко Марина Петрівна – головний  лікар КЗ 
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 
 

 Шановні депутати! 
З метою уточнення обсягу коштів, які залучаються на виконання 

районної Програми, а саме виплату стипендій Голованівської районної 
державної адміністрації та Голованівської районної ради студентам вищих 

медичних навчальних закладів та лікарям-інтернам необхідно внести зміни 
до районної програми «Медичні кадри» на 2008 – 2017роки, затвердженої 

рішенням районної ради від 18 липня 2008 року № 229, а саме, в тексті та 
додатках програми цифри «2017р. – 24тис. грн.» замінити на цифри «2017р. – 

45тис. 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  не голосував  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Іщак Олександр Валентинович не голосував  

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

19 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рибченко Наталія Євгенівна за 

22 Рокочук Дмитро Сергійович за 

23 Ряснюк Леонід Леонідович  за 



24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

Усього:   28 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 

З них: 
«за»    -  22 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  06 

Прийнято рішення № 200  (додається). 
 

Слухали: «Про  внесення змін до районної протиепізоотичної програми 
профілактики та боротьби з африканською чумою свиней на 2016-

2017роки» 
Інформує: Клименко Олександр Вікторович – начальник відділу 

агропромислового розвитку районної державної адміністрації. 
 

 Шановні депутати! 
Пропонується внести зміни до районної протиепізоотичної програми 

профілактики та боротьби з африканською чумою свиней на 2016-2017 роки, 

затвердженої рішенням голови районної ради від 26 грудня 2016 року № 48, 
доповнивши  розділ ХІ «Розрахунок коштів для придбання необхідних 

інструментів, матеріалів та обладнання», таблиця «Додаткові витрати», а 
саме: 
 

 Додаткові витрати , пов’язані з епідемією африканської чуми свиней . 

 

№ 
з/п 

Назва майна, 
матеріалів та 

обладнання 

Перелік заходів  на які 
планується використовувати дані 

витрати 

Кількість Ціна за 
одну 

одиницю, 
грн. 

Загальна 
вартість,

грн. 

1. Костюми 
утеплені 

Для забезпечення 
обслуговуючого персонал , який 

буде забезпечувати чергування 
на карантинних постах 

17 шт. 1000 17000 

2. Фартухи 

прорезинові 

Забезпечення персоналу, який 

буде проводити дезинфекції та 
інші заходи в безпосередніх 
вогнищах інфекцій  

50 шт. 12 6000 

3. Чоботи утеплені Забезпечення персоналу, який 
буде проводити дезинфекції та 
інші заходи в безпосередніх 

вогнищах інфекцій  

25 пар 400 10000 

4. Паливно- Для забезпечення роботи - 0 50000 



мастильні 

матеріали 

автотранспорту 

5. Труби профільні 
(80х60) 

Для монтування переносних 
дезбар’єрів  

120 м 80 9600 

6. Будинки-кунги  Для забезпечення на 

карантинних постах умов роботи 
чергових спеціалістів  

5 шт. 90000 450000 

Всього 542600 

 

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  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Іщак Олександр Валентинович не голосував  

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

19 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рибченко Наталія Євгенівна за 

22 Рокочук Дмитро Сергійович за 

23 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

Усього:   28 

 

Результати голосування: 



Усього присутніх: 28 
З них: 

«за»    -  22 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  06 
Прийнято рішення №  201 (додається). 

 
Слухали: «Про  внесення змін 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 2016-2020роки» 

Інформує: Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник управління 
соціального захисту населення районної державної адміністрації. 

 
 Шановні депутати! 

Необхідно 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, а саме, пункти 19 та 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 викласти в новій редакції: 

19. Забезпечити надання матеріальної допомоги громадянам 
Голованівського району, які опинилися в складних життєвих обставинах 

Районний бюджет 2016 – 50000, 2017 – 150000, 2018 – 150000, 2019 – 150000, 
2020 – 150000. 

28. Забезпечити безплатний проїзд автомобільним транспортом 
загального користування на внутріобласних та міжобласних маршрутах 
інвалідів війни, учасників бойових дій та дітей з багатодітних сімей 

Районний бюджет 2016 – 50000, 2017 –100000, 2018 –120000, 2019 – 150000, 
2020 – 150000. 

 
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  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Іщак Олександр Валентинович не голосував  

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

19 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рибченко Наталія Євгенівна за 

22 Рокочук Дмитро Сергійович за 

23 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

Усього:   28 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 

З них: 
«за»    -  22 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  06 
Прийнято рішення №  202 (додається). 

 
Слухали: «Про внесення змін до районної цільової соціальної програми 

«Молодь Голованівщини» на 2016-2020 роки» 
Інформує: Туз Сергій Віталійович – начальник відділу освіти, молоді та 

спорту районної державної адміністрації. 
 

Шановні депутати! 

Пропонується внести зміни до районної цільової соціальної програми 
«Молодь Голованівщини на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням 

районної ради від 25 грудня 2017року № 39, а саме: в додатку 2 «Напрями 



реалізації та заходи цільової соціальної програми «Молодь Голованівщини» 
на 2016-2020 роки» підпункт 1 пункту 2 та пункт 7 викласти в новій редакції: 

« 2. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування 
загально- людських цінностей. Проводити районні заходи, присвячені 
відзначенню державних свят та пам’ятних дат (День незалежності 

України,День Конституції України, День Соборності, День молоді, День 
Перемоги, День Захисту дітей; 

«7. Надання підтримки районному військовому комісаріату. Забезпечити 
доставку призовної молоді на проходження обласної медичної комісії та до 

призовного пункту». 
 

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  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Іщак Олександр Валентинович не голосував  

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

19 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рибченко Наталія Євгенівна за 

22 Рокочук Дмитро Сергійович за 

23 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

Усього:   28 



 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 
З них: 

«за»    -  22 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  06 

Прийнято рішення № 203  (додається). 
 
Слухали: «Про внесення змін до районної  цільової соціальної програми 

«Шкільний автобус 2014-2020 роки»» 
Інформує: Туза Сергій Віталійович – начальник відділу освіти, молоді та 

спорту районної державної адміністрації. 
 

 Шановні депутати! 
Пропонується внести зміни до районної програми «Шкільний автобус» 

на 2014- 2020роки, затвердженої рішенням районної ради від 20 червня 
2014року № 421, а саме, пункти 7 та 9 Паспорту програми викласти в новій 

редакції, а саме вказати учасників програми відділ освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, опорні навчальні заклади: НВК «Голованівська ЗШ І-

ІІІст. ім. Т.Г.Шевченка-гімназія» , НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІ ст.-ДНЗ», 
«Побузька ЗШ І-ІІІст.»  та встановити загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього (розрахунково), в тому числі: 
4380.0.  Кошти районного бюджету 4380.0. 

 

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  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Іщак Олександр Валентинович не голосував  

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 



12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

19 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рибченко Наталія Євгенівна за 

22 Рокочук Дмитро Сергійович за 

23 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

Усього:   28 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 

З них: 
«за»    -  22 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  06 
Прийнято рішення №  204 (додається). 

 
Слухали: «Про внесення змін до  районної програми «Про створення 

соціально-економічних умов для реалізації діяльності Об’єднаного 
Трудового архіву селищних, сільських рад Голованівського району на 
2017-2019роки»» 

Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради. 

 
 Шановні депутати! 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про Національний архівний 
фонд та архівні установи» та з метою створення належних умов для 

зберігання документів довгострокового зберігання, зміцнення матеріально - 
технічної бази Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських рад 

Голованівського району пропонується внести зміни до районної Програми 
«Про створення соціально-економічних умов для реалізації діяльності 

Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських рад Голованівського 
району на 2017-2019роки», затвердженої рішенням районної ради від 23 
грудня 2016 року №138, а саме, додаток до районної програми «План заходів 

щодо розвитку архівної справи в районі на 2017-2019роки» викласти 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  не голосував  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Іщак Олександр Валентинович не голосував  

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Лободюк Юрій Михайлович  за 

18 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

19 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

20 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

21 Рибченко Наталія Євгенівна за 

22 Рокочук Дмитро Сергійович за 

23 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

24 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

25 Тернавська Олена Григорівна  за 

26 Туз Сергій Віталійович за 

27 Чушкіна Надія Василівна  за 

28 Чушкін Олексій Іванович  за 

Усього:   28 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 28 

З них: 
«за»    -  22 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  06 

Прийнято рішення № 205 (додається). 
Всі питання, які виносилися на розгляд п’ятнадцятої  сесії  районної 

ради сьомого скликання, розглянуто. 

П’ятнадцяту сесію районної ради оголошую закритою. 

 

Голова районної ради        Б.Кучмій 


