
   

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 
П Р О Т О К О Л  

 
пленарного засідання сімнадцятої  сесії районної ради 

VІІ скликання  
 

10 листопада 2017 року       смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 11.20 
 

Усього депутатів – 34 
Присутні - 24 

Відсутні - 10 
 

Президія: 
Кучмій Богдан Борисович – голова Голованівської районної ради. 

Голімбієвський Олег Дмитрович – голова районної державної адміністрації. 
Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної ради.  

 
Головує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради.  

  
На сімнадцятій сесії присутні, згідно з даними реєстрації  24  депутатів. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Безушенко Григорій Валентинович  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  

3 Говорун Ярослав Петрович   

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  

5 Гончаренко Костянтин Васильович  

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  

8 Кравчук Ігор Петрович 

9 Комашко Григорій Віталійович  

10 Комашко Михайло Станіславович  

11 Копієвський Михайло Дмитрович  

12 Кучмій Богдан Борисович 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  

14 Лепетун  Юрій Петрович  

15 Лободюк Юрій Михайлович  

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  

17 Рокочук Дмитро Сергійович 

18 Сигляк Галина Володимирівна  

19 Свердликівський Віктор Олександрович  

20 Тернавська Олена Григорівна  

21 Туз Сергій Віталійович 



22 Цобенко Руслан Олександрович  

23 Чушкіна Надія Василівна  

24 Чушкін Олексій Іванович  

 

У пленарному засіданні не беруть участі депутати: 
 

Бучацький Андрій Миколайович 
Волошин Валерій Леонідович 
Вонсович Микола Володимирович 

Гребенюк Микола Петрович 
Іщак Олександр Валентинович 

Коваль Володимир Олександрович  
Маріяшко Олег Валерійович 

Надольняк Ольга Іванівна 
Ряснюк Леонід Леонідович 

Яровий Олександр Володимирович 
 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 
Голова районної ради оголосив сімнадцяту 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. 

 
 Присутні вшанували хвилиною мовчання світлу пам'ять незламного 

патріота, члена Організації українських націоналістів з 1943 року, 
колишнього політв’язня радянських таборів, земляка Володимира Караташа.  

 
 Відповідно до Порядку управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл району, повідомляю про те, що 
відповідно до розпорядження голови районної ради від 2 жовтня 2017 року 

№ 25-к Позивай Ігор Володимирович призначений виконуючим обов’язки 
директора Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, до призначення 
директора вказаного закладу у визначеному законодавством порядку. 

 
Голова районної ради: 

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

питання:  
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

1. Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 

147 «Про районний бюджет на 2017 рік». 



Інформація: Дударя Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації 
 

Вносить питання: районна рада 

2. Про делегування представників Голованівського району до складу 
Госпітальної ради Західного госпітального округу. 

Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника 

голови районної ради. 

 
Вносить питання: районна рада 

3. Про передачу комунального майна в оренду. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника 

голови районної ради. 
 

Вносить питання: голова фракції політичної партії «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ» Цобенко Р.О. 
4. Про звернення депутатів Голованівської районної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Голови комітету з питань правової 
політики та правосуддя щодо прийняття Закону України «Про 

антикорупційні суди». 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника 

голови районної ради. 
 

Вносить питання: голова фракції політичної партії «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ» Цобенко Р.О. 

5. Про звернення депутатів Голованівської районної ради до Прем’єр-
міністра України, Верховної Ради України, Голову комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 
щодо законопроекту «Про здійснення державного контролю за відповідністю 

рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України». 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника 

голови районної ради. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

6.Про призначення головного лікаря КУ «Голованівська центральна районна 
лікарня». 

Інформація: Бугаєнко Ольги Петрівни – заступника 

голови районної ради. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

7. Про затвердження програми зайнятості населення Голованівського району 
на 2018-2020 роки. 



Інформація:Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

8. 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 2016-2020 роки. 

Інформація:Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

9. Про внесення змін до районної програми по створенню соціально-

економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської 
районної організації ветеранів України на 2016-2017 роки. 

Інформація:Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

10. Про затвердження Положення про призначення та виплату стипендій 
обдарованим учням та премій педагогічним працівникам Голованівського 

району в новій редакції. 
Інформація: Мирошниченко Олени Віталіївни – 

завідувача районного методичного кабінету відділу освіти, 
молоді та спорту районної державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

11. Про внесення змін і доповнень до комплексної районної програми 
запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 
природного характеру у Голованівському районі на 2015-2019 роки. 
   Інформація: Прудкого Василя Васильовича – начальника 

Голованівського РУ У ДСНС України у Кіровоградській 

області.  
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

12. Про внесення змін до рішення районної ради від 9 грудня 2015 року № 10.  
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника 

голови районної ради. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

13. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій 
оцінці земельної ділянки на території Троянської сільської ради. 



Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – в.о. начальника 

відділу у Голованівському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Кіровоградській області. 
 
Голова районної ради: 

 
Питання порядку денного попередньо обговорені і погоджені у 

відповідних постійних комісіях.  
 

 Пропоную прийняти запропонований порядок денний. 
  

Чи є інші пропозиції? 
 

Надійшла пропозиція від депутата районної ради Цобенка Р.О. про 
виключення з порядку денного питання «Про звернення депутатів 

Голованівської районної ради до Прем’єр-міністра України, Верховної Ради 
України, Голови комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування щодо законопроекту «Про здійснення 
державного контролю за відповідністю рішень органів місцевого 
самоврядування Конституції та законам України» у зв’язку з втратою його 

актуальності.  
 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 



Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  24 
«проти»    -  00 
«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. 
 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

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

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 

 
Голова районної ради: 



 
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

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

 
Інформує: Дудар Василь Серафимович – начальник фінансового 

управління районної державної адміністрації. 
 

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

розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації, а 
саме: 

- від 05 жовтня 2017 року № 292-р «Про внесення змін до обсягу 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально- економічного розвитку окремих територій»; 
- від 12 жовтня 2017 року № 296-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 20 жовтня 2017 року № 304-р «Про внесення змін до обсягу 
медичної  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік»;       

- від 20 жовтня 2017 року № 305-р «Про перерозподіл субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, житлових субсидій та 

допомог у жовтні 2017 року»; 
- від 6 листопада 2017 року №318-р «Про перерозподіл субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, житлових 
субсидій та допомог у листопаді 2017 року».  

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

саме:  
1) збільшити видатки районного бюджету у сумі 6547,075 тис. грн. 

(загальний фонд – 3581,102 тис. грн., спеціальний фонд – 2965,973 тис. грн. 

за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду районного 
бюджету в сумі 4576,846 тис. грн., за рахунок дотацій та субвенцій з 

сільських, селищних бюджетів у сумі 1970,229 тис. грн.;  
2) збільшити кошти що передаються із загального фонду до 

спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 2965,973 тис. грн.;  
3) внести відповідні зміни до додатків 1, 3 до даного рішення районної 

ради, додатки 2, 4, 5, 6 викласти у новій редакції. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

 
Виступили: 



Депутат Комашко В.Г. із запитанням щодо виплати допомоги на 
оздоровлення працівникам дошкільних закладів та технічним працівникам 

навчальних закладів. 
Дудар В.С. з відповіддю в контексті поставленого запитання. 
 

Голова районної ради: 
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 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  24 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 228 (додається). 
 
Слухали: «Про делегування представників Голованівського району до 

складу Госпітальної ради Західного госпітального округу». 



 
Інформує:  Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 
 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 

2017 року № 472 –р «Про затвердження переліку та складу госпітальних 
округів Кіровоградської області», створено Західний госпітальний округ до 

якого входить Голованівський район. 
 На підставі пункту 9 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

20 лютого 2017 року № 165 «Про затвердження Примірного положення про 
госпітальний округ» членами Госпітальної ради є представники міст 

обласного значення, районів ОТГ, делеговані для роботи у складі 
Госпітальної ради рішенням відповідних місцевих рад. 

 Враховуючи вище викладене необхідно прийняти рішення щодо 
делегування представників Голованівського району до складу Госпітальної 

ради Західного госпітального округу. 
 

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 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 



22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 229 (додається). 
  

Слухали: «Про передачу комунального майна в оренду». 
 

Інформує:  Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради. 

 
До Голованівської районної ради надійшла заява від фізичної особи – 

підприємця Коханенко М.М. про передачу в оренду частини нежитлового 
приміщення – майна спільної власності територіальних громад сіл та селиш 

району. Відповідно до Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» та розглянувши дану заяву районна рада оголосила про 

наміри передати дане приміщення в оренду. Заяв на оренду даного 
нерухомого майна більше не надійшло. 

Враховуючи викладене, на розгляд сесії виноситься проект рішення 

щодо передачі в оренду фізичній особі-підприємцю Коханенко М.М. 
нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ 

району, що перебуває на балансі Голованівської районної ради - частини 
нежитлового приміщення загальною площею 17 кв.м., що знаходиться за 

адресою: Голованівський район, смт. Голованівськ, вул. Соборна, 48 
терміном на 1 рік з орендною платою в сумі 332,30 грн. в місяць.  

 
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 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 

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

Прийнято рішення № 230 (додається). 
  

Слухали: «Про звернення депутатів Голованівської районної ради до 
Президента України, Верховної Ради України, Голови комітету з питань 

правової політики та правосуддя щодо прийняття Закону України «Про 
антикорупційні суди». 

 
Інформує:  Цобенко Р.О. – депутат районної ради, голова фракції 

політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ». 
 

     Внесений проект рішення «Про звернення депутатів Голованівської 
районної ради до Президента України, Голови Верховної ради України 

А.Парубія, Голови комітету з питань правової політики та правосуддя Р. 
Князевича, народних депутатів України, щодо прийняття Закону про 
антикорупційні суди» має на меті, прискорити розгляд та прийняття проекту 

Закону про антикорупційні суди, а також забезпечити формування Вищого 
антикорупційного суду протягом найближчих шести місяців. 

Звернення такого змісту: 



«Ми, депутати Голованівської районної ради занепокоєні згортанням 
активних дій щодо впровадження антикорупційної реформи. Адже, не 

зважаючи на ряд прогресивних кроків у сфері боротьби з корупцією 
(створення НАБУ, впровадження електронного декларування) в державі до 
сих пір відсутній ключовий важіль боротьби з корупцією – антикорупційній 

суд.  
Законопроект про антикорупційні суди зареєстровано та подано  на 

розгляд Верховної Ради України ще у лютому місяці цього року, проте  за 
більш як шість місяців його існування розгляд законопроекту жодним чином 

не прискорено, що ставить під сумнів наміри влади продовжувати 
антикорупційну реформу та здійснювати реальну боротьбу з корупцією. 

Без формування незалежної та відповідальної судової гілки влади 
протидія корупції стає безрезультатною, оскільки не забезпечується 

невідворотність покарання за корупційні дії, що повинно реалізовуватись 
судами. Крім цього, відсутність судового розгляду та відповідно вироків у 

справах про корупційні порушення нівелює також і роботу національного 
антикорупційного бюро та спеціалізованої прокуратури, що здійснюють 

лише досудове розслідування таких правопорушень.  
У результаті, суспільство є свідком того як корупціонери уникають 

покарання та продовжують перебувати на посадах, навіть попри беззаперечні 

докази вини, надані НАБУ, а судді, попри процес люстрації та масові 
переатестації, залишаються корумпованими. 

Довіра населення до суддівського корпусу втрачена. Для запобігання 
безкарності чиновників-корупціонерів та запобігання посадовим злочинам 

необхідне глибинне оновлення складу судів та законодавчі гарантії їх 
незалежності, що можливо втілити лише створивши незалежну вертикаль 

спеціалізованих антикорупційних судів.  
Більше того, у чинному законі «Про судоустрій і статус суддів» вже 

передбачено існування Вищого антикорупційного суду, проте досі не 
прийнятий закон, який би регулював діяльність цього суду та вимоги до 

суддів.  
Отож, зволікання з прийняттям вказаного Законопроекту гальмує 

повноцінне впровадження та застосування антикорупційного законодавства, 

потурає безкарності корупціонерів та розростанню корупції. 
Прийняття цього Закону вимагає від України також і міжнародна 

спільнота. Згідно з взятими Україною зобов'язаннями перед МВФ, закон про 
створення антикорупційного суду слід було прийняти ще до середини червня 

2017 року. 
Враховуючи вищесказане та нагальну потребу у формуванні цілком 

незалежних антикорупційних судів, з метою реалізації положень 
антикорупційного законодавства 

Просимо: 
1. Прискорити розгляд та прийняття проекту Закону про 

антикорупційні суди. 



2. Забезпечити формування Вищого антикорупційного суду протягом 
найближчих шести місяців.» 

 
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 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович проти 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  01 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 231 (додається). 
 



Слухали: «Про призначення головного лікаря КУ «Голованівська 
центральна районна лікарня»». 

 
Інформує:  Бугаєнко Ольга Петрівна – заступник голови районної ради. 
 

 Комунальна установа «Голованівська районна центральна лікарня» 
віднесена до об’єктів комунальної власності Голованівської районної ради, 

що перебувають у сфері управління районної державної адміністрації. 
Відповідно до вимог пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» призначення керівника комунального 
закладу, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл та 

селищ району, здійснюється виключно на пленарних засіданнях відповідної 
ради. Згідно із Законом України «Про внесення змін до основ законодавства 

України про охорону щодо удосконалення надання медичної допомоги», 
керівники медичних закладів призначаються на посаду на контрактній 

основі. 
 З 11 жовтня 2017 року – Піддубна Валентина Феодосіївна призначена 

виконуючою обов’язки головного лікаря комунальної установи 
«Голованівська центральна районна лікарня» та пропонується  на посаду 
головного лікаря КУ «Голованівська ЦРЛ». 

 Піддубна В.Ф. закінчила у 1980 році Вінницький медичний інститут, з 
цього ж року працювала лікарем-педіатром амбулаторії станції Дем’янка 

Тюменської області. З 1982 року працювала лікарем-педіатром 
Голованівської центральної районної лікарні, з 2000 року по 2003 рік – 

заступником головного лікаря комунальної установи «Голованівська 
центральна районна лікарня», з 2015 року – заступником головного лікаря 

Комунальної установи «Голованівська ЦРЛ» з медичного обслуговування 
населення. 

 Піддубна В.Ф. має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності 
«педіатрія», стаж роботи за даною спеціальністю 37 років. 

 Враховуючи вище викладене пропонується прийняти рішення щодо 
призначення головного лікаря комунальної установи «Голованівська 
центральна районна лікарня» та призначити головним лікарем Піддубну 

Валентину Феодосіївну. 
 

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 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 232 (додається). 
 

Слухали: «Про затвердження програми зайнятості населення 
Голованівського району на 2018-2020 роки». 

 
Інформує: Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник управління 

соціального захисту населення районної державної адміністрації. 
 

Програма зайнятості населення Голованівського району на 2018-2020 
роки спрямована  на виконання  статті 18 Закону України «Про зайнятість 

населення». 
Мета Програми: розширення можливостей реалізації права громадян на 

гідну працю, підвищення їх доходів шляхом:  
- створення умов для підвищення рівня зайнятості населення; 
- стимулювання можливої зацікавленості роботодавців у створенні 

нових робочих місць; 



- збереження та розвитку трудового потенціалу.  
Основними завданнями Програми є розширення сфери застосування 

праці та стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових 
робочих місць шляхом: 

- стимулювання заінтересованості роботодавців у модернізації 

виробництва, розвитку сфер енергозбереження, будівництва, туристичної та 
рекреаційно-курортної інфраструктури; 

- залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку пріоритетних 
видів економічної діяльності та інфраструктури; 

- запровадження інноваційних технологій, забезпечення підвищення 
продуктивності праці; 

- запровадження стимулів зацікавленості роботодавців у створенні нових 
робочих місць, у тому числі для осіб з інвалідністю. 

Підвищення рівня зайнятості сільського населення шляхом: 
- підвищення ефективності аграрного виробництва та 

конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції; 
- розширення можливостей реалізації продукції особистих селянських 

господарств. 
Розвиток підприємницької ініціативи економічно активного населення 

шляхом: 

- забезпечення підтримки економічно активного населення, зокрема 
безробітних, у започаткуванні власної справи; 

- проведення на постійній основі інформаційно-роз’яснювальної роботи 
щодо переваг легальних трудових відносин для забезпечення соціального 

захисту працівників; 
- підвищення ефективності  моніторингу за дотриманням вимог 

законодавства про працю та зайнятість населення з метою забезпечення 
реалізації конституційних прав і соціальних гарантій працівників;  

- активізації співпраці сторін соціального діалогу щодо детінізації 
відносин на ринку праці, забезпечення дотримання прав і гарантій 

працівників. 
- удосконалення методів профорієнтаційної роботи з молоддю, 

підвищення мотивації зацікавленості молоді до оволодіння робітничими 

професіями; 
- забезпечення систематичного інформування молоді щодо можливостей 

працевлаштування; 
Сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не 

здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, шляхом: 
- застосування гнучких умов трудового договору, зокрема для молоді та 

осіб з інвалідністю; 
- сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з 

інвалідністю; 
Активізація роботи з профілактики та запобігання масовому 

вивільненню працівників шляхом: 
- залучення до оплачуваних громадських робіт безробітних громадян. 



Виконання Програми дасть змогу: 
забезпечити розширення сфери застосування праці шляхом створення 

нових робочих місць, а отже, збільшити чисельність осіб, зайнятих 
економічною діяльністю; 

зменшити обсяг безробіття, у тому числі серед молоді та сільського 

населення; 
зменшити обсяги нелегальної (тіньової) зайнятості;  

забезпечити зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів та фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

 
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 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 



«за»    -  24 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 233 (додається). 

 
Слухали: «Про затвердження Положення про призначення та виплату 

стипендій обдарованим учням та премій педагогічним працівникам 
Голованівського району в новій редакції». 

 
Інформує: Мирошниченко Олена Віталіївна – завідувач районного 

методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту районної 
державної адміністрації. 

 
Положення  про  призначення та виплату стипендій  районної 

державної адміністрації та районної ради обдарованим учням та премій 
педагогічним працівникам, тренерам-викладачам (далі – Положення) 

регламентує порядок призначення та виплати стипендій переможцям ІІІ, ІV 
етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (далі – 
олімпіади) та ІІ, IІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України (далі – 
конкурс – захист), та за високі досягнення у навчанні (Золота медаль) та 

досягнення у навчанні (Срібна медаль), переможцям Міжнародних, 
Всеукраїнських, обласних конкурсів, турнірів, чемпіонатів, міжнародних 

змагань, переможцям обласної спартакіади школярів з фізичної культури, 
призерам обласних змагань «Олімпіада Кіровоградщини», «Захисник 

Кіровоградщини», «Сокіл» (Джура) та спартакіади серед районів, міст та 
територіальних громад та педагогічним працівникам, тренерам-викладачам, 

які їх підготували. 
Стипендія для обдарованих та премія для їх педагогів – це фінансова 

підтримка, що надається з метою заохочення до участі в громадській, 
науковій діяльності та реалізації соціально-значущих творчих проектів, 
забезпечення економічних і соціальних гарантій самореалізації особистості.  

Призначення стипендій спрямоване на реалізацію права кожної дитини 
брати участь у науковому, культурному і творчому житті суспільства (стаття 

31 Конвенції ООН про права дитини), виховання громадянина України та 
патріота малої Батьківщини, залучення підростаючого покоління до 

розкриття свого творчого потенціалу, формування інтелекту, духовності як 
ефективного засобу соціалізації дітей і підлітків.  

Нагородження стипендіями учнів здійснюється один раз на рік.  
Стипендії виплачуються після видання спільного розпорядження 

голови Голованівської районної державної адміністрації та Голованівської 
районної ради про призначення стипендій. 

Преміювання педагогічних працівників, учні яких здобули  найбільше 
призових місць у ІІІ та ІV  етапах олімпіад з навчальних предметів та 



конкурсу-захисту МАН, високі досягнення у навчанні (Золота медаль) та 
досягнення у навчанні (Срібна медаль), переможцям Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних конкурсів, турнірів, чемпіонатів  та здійснюється 
один раз на рік. 
           Забезпечення дотримання вимог щодо висунення кандидатів та 

присудження премій здійснюється комісією з питань призначення премій 
(далі – комісія). Склад комісії затверджується рішенням районної ради.  

 Засідання комісії є правомочним за умови присутності на засіданні 
двох третин від її загального складу. Рішення комісії приймається 

більшістю голосів членів  комісії, присутніх на засіданні, та оформляється 
протоколом. 

          Члени комісії виконують обов'язки на громадських засадах.  
Організація, координація і контроль щодо надання грошових 

винагород педагогічним працівникам, учням – призерам олімпіад, 
конкурсу-захисту міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, 

турнірів та чемпіонатів здійснюється відділом освіти, молоді та спорту та 
відділом культури, туризму та культурної спадщини Голованівської 

районної державної адміністрації. 
У разі, якщо стипендіат має право на призначення кількох стипендій, 

виплачується одна найбільшого розміру. Учні, нагороджені золотими та 

срібними медалями отримують стипендію незалежно від виплат за іншими 
номінаціями. 

Відділ освіти, молоді та спорту і відділ культури, туризму та 
культурної спадщини райдержадміністрації та подають секретарю комісії 

списки претендентів на премії. 
Комісія у визначений нею термін, розглянувши подані матеріали, 

призначає стипендії учням та педагогічним працівникам. 
Положенням встановлено розмір премій та поновлено склад комісії з 

питань призначення та виплати стипендій обдарованим учням та премій 
педагогічним працівникам району. 

 
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 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 

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

Прийнято рішення № 234 (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 2016-2020 роки». 
 

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

 
 Пропонується внести зміни до Програми соціального захисту 

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

на 2016-2020, затвердженої рішенням районної ради від 25 грудня 2015 року 
№27, а саме: пункти 15 та 19 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: 



«15. До міжнародного Дня інвалідів забезпечувати осіб з інвалідністю та 
інвалідів з дитинства санаторно-курортним лікуванням Управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації»; 
19. Забезпечити надання матеріальної допомоги громадянам Голованівського 
району, які опинилися в складних життєвих обставинах.» 

 
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 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

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

«не голосували»  -  00 



Прийнято рішення № 235 (додається). 
 

Слухали: «Про внесення змін до районної програми по створенню 
соціально-економічних умов для реалізації статутної діяльності 
Голованівської районної організації ветеранів України на 2016-2017 

роки». 
 

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

 
 Пропонується внести зміни до районної програми по створенню 

соціально - економічних умов для реалізації статутної діяльності 
Голованівської районної організації ветеранів України на 2016-2017 роки, 

затвердженої рішенням районної ради від 25 грудня 2015 року № 29, ( з 
урахуванням змін внесених рішенням районної ради від 23 грудня 2016року 

№ 156), а саме: доповнити перелік Заходів Громадської організації 
Голованівської районної організації ветеранів України на 2016-2017 роки по 

виконанню статутної діяльності пунктом 9. «Виготовлення макета книги «У 
пам’яті в боргу» - 30000грн.» 
 

Виступили: 
Автор макету книги Євгенія Яківна Зінов’єва, яка презентувала книгу «У 

пам’яті в боргу» та повідомила про те,  що до книги увійшли документальні 
факти, листи, свідчення воїнів-інтернаціоналістів про земляків, що воювали у 

різних гарячих точках землі та на сході України. 
 

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 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

8 Кравчук Ігор Петрович за 



9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  23 

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

Прийнято рішення № 236 (додається). 
 

Слухали: «Про внесення змін і доповнень до комплексної районної 
програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру у Голованівському районі на 
2015-2019 роки» 

Інформує: Прудкий Василь Васильович – начальник Голованівського 
РУ У ДСНС України у Кіровоградській області.  

 
 Прошу депутатів внести зміни та доповнення до комплексної районної 

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

затвердженої рішенням районної ради від 17 липня 2015року № 518, а саме: 
додаток 6 «Здійснення комплексу профілактичних заходів, моніторингу та 
проведення навчань по ліквідації надзвичайних ситуацій на техногенно - 

небезпечних об’єктах району» викласти в новій редакції. 
 

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 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  23 

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

Прийнято рішення № 237 (додається). 
 

Слухали: «Про внесення змін до рішення районної ради від 9 грудня 2015 
року № 10». 

 
Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради.  
 

Пропонується внести зміни до рішення районної ради від 9 грудня 
2015року № 10 «Про обрання постійних комісій районної ради VІІ 

скликання», а саме: замінити голову постійної комісії з питань будівництва, 
архітектури, транспорту, зв’язку, екології, торгівлі, житлово-комунального 
господарства та регуляторної політики Ярового Олександра 



Володимировича, депутата районної ради на Гончаренка Костянтина 
Васильовича, депутата районної ради. 

 
Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  01 
Прийнято рішення № 238 (додається). 
 



Слухали: «Про затвердження технічної документації по нормативній 
грошовій оцінці земельної ділянки на території Троянської сільської 

ради. 
Інформує: Рибак Ігор Федорович – виконуючий обов’язки  начальника 
відділу у Голованівському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Кіровоградській області. 
 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 10 
Земельного кодексу України, розглянувши розроблену Державним 

підприємством «Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут 
землеустрою » технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельних ділянок пропонується: 
 1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 4,4100 га, яка запроектована для 
продажу права оренди терміном на 7 років на земельних торгах у формі 

аукціону із земель державної власності сільськогосподарського призначення 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Троянської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 
(за межами населених пунктів). 
  2. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 4,4100 га, яка запроектована для продажу права оренди терміном на 
7 років на земельних торгах у формі аукціону із земель державної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Троянської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області ( за межами населених 
пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.03.2017 року становить 29 117,00 (двадцять дев’ять тисяч сто 
сімнадцять ) гривень і підлягає щорічній індексації . 

 
Виступили:  

Троянський сільський голова Завальнюк М.Я. у контексті обговорення 
даного питання порядку денного. 
 

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 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  23 

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

Прийнято рішення № 239 (додається). 

 

Всі питання, які виносилися на розгляд сімнадцятої сесії  районної ради 

сьомого скликання, розглянуто. 

Сімнадцяту сесію районної ради оголошую закритою. 

Голова районної ради        Б.Кучмій 

 

 


