
   

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 
П Р О Т О К О Л  

 
пленарного засідання дев’ятнадцятої  сесії районної ради 

VІІ скликання  
 

2 лютого 2018 року       смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 11.45 
 

Усього депутатів – 34 
Присутні - 22 

Відсутні - 12 
 

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  22 депутатів. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  

2 Говорун Ярослав Петрович   

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  

5 Гребенюк Микола Петрович  

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  

7 Кравчук Ігор Петрович 

8 Комашко Григорій Віталійович  

9 Копієвський Михайло Дмитрович  

10 Кучмій Богдан Борисович 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  

12 Лепетун  Юрій Петрович  

13 Лободюк Юрій Михайлович  

14 Маріяшко Олег Валерійович  

15 Сигляк Галина Володимирівна  

16 Ряснюк  Леонід Леонідович 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  

18 Тернавська Олена Григорівна  

19 Туз Сергій Віталійович 

20 Цобенко Руслан Олександрович  

21 Чушкіна Надія Василівна  



22 Чушкін Олексій Іванович  

 

У пленарному засіданні не беруть участі депутати: 
 

Бучацький Андрій Миколайович 
Безушенко Григорій Валентинович 
Волошин Валерій Леонідович 

Вонсович Микола Володимирович 
Гончаренко Костянтин Васильович 

Іщак Олександр Валентинович 
Коваль Володимир Олександрович  

Комашко Михайло Станіславович 
Надольняк Ольга Іванівна 

Погорєлов Сергій Леонтійович 
Рокочук Дмитро Сергійович 

Яровий Олександр Володимирович 
 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 
Голова районної ради оголосив дев’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 поставив на голосування пропозицію щодо 

включення до проекту порядку денного питань: 
1. Про затвердження Положення про порядок використання шкільних 

автобусів; 
2. Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ району; 

3. Про надання дозволу на передачу комунального майна в оренду; 

4. Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року 
№ 250 «Про передачу комунального майна в оренду»; 

5. Про затвердження розпорядження голови районної державної 
адміністрації; 

6. Про реорганізацію комунального закладу «Голованівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги»; 

7. Про затвердження районної програми розвитку дошкільної, загальної 
середньої, позашкільної освіти на 2018-2022 роки; 

8. Про затвердження технічних документацій по нормативній грошовій 
оцінці земельних ділянок. 



Прошу голосувати. 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 
З них: 

«за»    -  22 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято. 
 

Отже, на дев’ятнадцятій сесії районної ради сьомого скликання 
пропонується розглянути наступні питання: 

 
Вносить питання: районна рада. 

1. Про звіт головного лікаря КУ «Голованівська центральна районна 
лікарня». 

Інформація: Піддубної Валентини Феодосіївни – 

головного лікаря КУ «Голованівська центральна районна 
лікарня». 

Вносить питання: районна рада. 

2. Про затвердження Положення про порядок використання шкільних 

автобусів.  
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної 

ради. 
 

Вносить питання: районна рада. 



3. Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ району. 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної 

ради. 

 
Вносить питання: районна рада. 

4. Про надання дозволу на передачу комунального майна в оренду. 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної 

ради. 
 

Вносить питання: районна рада. 

5. Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року 

№ 250 «Про передачу комунального майна в оренду». 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної 

ради. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 

6. Про затвердження розпорядження голови районної державної 
адміністрації. 

Інформація: Дудара Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 

7. Про звіт про виконання районного бюджету на 2017 рік.  
Інформація: Дудара Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 

8. Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року 

№ 261 «Про районний бюджет на 2018 рік». 
Інформація: Дудара Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 

9. Про стан виконання програми підтримки місцевих органів виконавчої 
влади з питань реалізації ними делегованих і владних повноважень у 

Голованівському районі на 2016-2018 роки. 
Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 

10. Про реорганізацію комунального закладу «Голованівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги». 



Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного 

лікаря КЗ «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги». 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 

11. Про погодження на посаду завідувача Межирічківського дошкільного 
навчального закладу. 

Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу 

освіти, молоді та спорту районної державної 

адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація. 

12. Про затвердження районної програми розвитку дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти на 2018-2022 роки. 
Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу 

освіти, молоді та спорту районної державної 
адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 

13. Про затвердження районної комплексної програми «Захисник 

Голованівщини» на 2018-2020 роки». 
Інформація: Плахотнюка Андрія Миколайовича – 

завідувача сектору запобігання і виявлення корупції, 
мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату 

районної державної адміністрації. 
 
Вносить питання: районна рада. 

14. Про присвоєння чергового рангу голові районної ради. 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної 

ради. 

 
Вносить питання: районна рада. 

15. Про присвоєння чергового рангу заступнику голови районної ради. 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної 

ради. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 

16. Про затвердження технічних документацій по нормативній грошовій 
оцінці земельних ділянок. 

Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу 

у Голованівському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Кіровоградській області. 
 

Голова районної ради поставив на голосування порядок денний в цілому.  
 



Прошу голосувати. 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 

З них: 
«за»    -  22 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 

 
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 
Слухали: Про звіт головного лікаря КУ «Голованівська центральна 

районна лікарня». 
Інформує: Піддубна Валентина Феодосіївна – головний лікар КУ 
«Голованівська центральна районна лікарня». 

 
В Голованівській центральній районній лікарні всього - 130 ліжок . 

Голованівська ЦРЛ – 115 ліжок. 
Побузька філія – 15 ліжок. 

 Ліжковий фонд Голованівської ЦРЛ: 
- Терапія – 43 ліжка; 

- Інфекційне відділення – 8 ліжок: 
З них  дитячі                       - 2 ліжка; 

 



- Хірургічно-гінекологічне відділення - 34 ліжка: 
З них: хірургічних –           15 ліжок. 

Травматологічних – 6 ліжок.  
Лор –                          3 ліжка. 
Реанімаційні –           2 ліжка. 

Гінекологічні–           8 ліжок. 
 Дитяче відділення –                 15 ліжок. 

 Пологове відділення –              15 ліжок. 
 З них ускладнення вагітності – 8 ліжок. 

Неврологічні –                           15 ліжок. 
Всього проліковано хворих – 4867. 

Померло -                                 17. 
Виконання ліжко днів - 106,9 %. 

Середнє перебування – 9,6. 
Робота ліжка – 296,6.( норма 340) 

Обернення ліжка – 37,5. 
Летальність - 0,3 %. 

З перевиконанням ліжко днів йдуть: 
- Неврологічне   - 157,0 %; 
- Травматологічне – 209,4 %; 

- Дитячі інфекційні – 207,5 %; 
- Ускладнення вагітності – 132,8%;  

Проліковано хворих по нозологіях: 
Перше місце займають хвороби системи кровообігу – 1119 хворих, що 

складає 27,9 %, (ішемічна хвороба серця та церебровазкулярні хвороби). 
Друге місце хвороби органів травлення – 14,2 %. 

  Третє місце хвороби кістково-м'язової системи, що складає – 10 %. 
Хірургічна робота стаціонару: 

 Всього прооперовано: - 636 хворих, з них : 120 хворих з терміновими 
станами (апендицит, проривна виразка шлунку, защемлені грижі, 

позаматкова вагітність). 
 Хірургічна активність складає 43,2 %. 

Амбулаторно-поліклінічна допомога. 

 Всього прийнято хворих – 74035 . 
З профілактичною метою оглянуто – 39039. 

По захворюванню – 34996. 
Кількість жіночого населення обстежено цитологічним методом. 

Всього – 6549, що складає 57,1 %.( обласний – 56,9 %) 
Охоплення дворазовим ультразвуковим скринінгом вагітних складає- 

99,3 %. ( обласний 98,2) 
Кількість населення, що обстежено флюорографом – 9601, що складає 

– 364,9 % на 1000 населення. 
 Охоплено оглядами  на туберкульоз – 12661, що складає 417,5 на 1000 

населення. 



 Охоплено туберкуліно-діагностикою дитячого населення – 306,0, що 
складає – 998 на 1 тис. дитячого населення( обласний – 995). 

 Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітей 
до року складає – 1118. 
  Робота туб служби: 

За період 2017 року  виявлено 14 хворих на туберкульоз з вперше 
встановленим діагнозом. З них 10 хворих з легеневою формою туберкульозу. 

При профілактичних оглядах виявлено – 6 хворих., що складає 60%. 
(обласний – 52,3) . Померло – 5. 

Онкологічна служба. 
За період 2017 року в районі всього зареєстровано – 607 хворих. 

Вперше взято на облік – 88  хворих. 
Дорічна летальність 29,6 %.( 56 чоловік). 

Смертність немовлят першого року життя. 
Померло всього – 5, що складає 25,9 %о.  

По причинах смертей:   
- Вроджені вади розвитку – 2; 

- Крайня ступінь незрілості- 1; 
- Асфіксія в пологах -1; 
- Церебральна лейкомаляція – 1; 

- Рання неонатальна смертність (до 7 днів)- 3;  
- Неонатальна ( до 1 місяця) – 2; 

Рівень первинної інвалідності дитячого населення. 
Всього дітей інвалідів – 116. За 2017 рік взято вперше 16 дітей.  

Денний стаціонар при поліклініці.  
Всього ліжок – 80( переважно в Побузькій філії). 

Проліковано- 2094 хворих. 
Охоплення періодичними медичними оглядами населення: 

Підлягало – 5960. 
Оглянуто-  5928, що складає 99,4 %.( промисловість, сільське 

господарство). 
Охоплення медичними оглядами сільського населення( скринінг).  
Всього оглянуто -  29300 осіб, що складає 96 %. 

Кадри. 
Всього працюючих – 274 чоловік. По штатному розпису всього ставок 

лікарських – 56,0. Зайнято 44,0. 
Лікарів фізичних осіб – 36, з них 4 інтерни.  

Штатних посад середнього медичного персоналу – 121,5. Фізичних осіб - 
104. 

У 2017 році вибуло  4 лікаря. Прийшли – 0. 
Потреба в лікарях: ЛОР, інфекціоніст, фтизіатр, фізіотерапевт, кардіолог, 

ендокринолог, лікар з функціональної діагностики, хірург. 
Відсоток працюючих лікарів пенсійного віку складає 47 %.  

Всього звернень громадян – 31. Причина звернень в основному полягає 
на питання медичного обслуговування населення. З них 8  звернень до РДА, 



13 звернень до урядової гарячої лінії, 10 звернень до обласного контактного 
центру. 

 На всі звернення надана відповідь. Повторних звернень не було ( крім 
звернень громадян : Сигиди Н.О., Орлатюк О.В., Проценко Л.І.). 
      Виконання кошторису по Голованівській ЦРЛ за 12 місяців 2017 р. 

      Всього затверджено коштів по загальному фонду на  січень-грудень 2017р 
в сумі 26156450грн.                                      

                                                      Заплановано                      Надійшло                      
  Заробітна плата                                  17036100грн            16847099грн                                 

Нарахування  на зарплату                  3577800грн              3534301грн                                       
предмети, матеріали                          485925грн                 485925грн                             

  медикаменти                                       495400грн                  478356грн                  
  продукти  харчування                        418600грн                 418331грн                   

  послуги                                                453423грн      453421грн 
  оплата теплопостачання                    1372300грн.               1361469грн 

  оплата водопостачання                     49713грн                     49614грн                      
  електроенергія                                    996792грн                   979077грн                                     

  оплата природного газу                     60000грн                  55996грн                 
    пільгова пенсія                                 51297грн.        51297грн       
    зубопротезування                             38400грн 

    Інсуліни                                            1000700грн               1000447грн 
    Відрядження                                      95000грн                  94989грн  

    Видатки на навчання                        2800грн                    2800грн 
    Інші видатки                                      22200грн                  22200грн   

Проведені капітальні ремонти, реконструкції та придбано медичне 
обладнання 2017році Голованівської ЦРЛ: 

 - капітальний ремонт (демонтаж) нежитлової будівлі рентгенкабінету 
Голованівської ЦРЛ-316148,20грн (місцевий бюджет);  

- капітальний ремонт входу головного корпусу Голованівської ЦРЛ-
494015,28грн (місцевий бюджет);  

- капітальний ремонт поліклініки  Голованівської ЦРЛ-1284049,66грн 
(місцевий бюджет-793289,97грн), (державний бюджет-490759,69грн); 

- капітальний ремонт операційної та приймального відділення  

Голованівської ЦРЛ-1506010,59грн (місцевий бюджет-621403,00грн), 
(державний бюджет-884607,59грн); 

- капітальний ремонт прибудинкової території  Голованівської ЦРЛ-
954106,19грн (місцевий бюджет); 

- капітальний ремонт частини другого поверху  Голованівської ЦРЛ-
439179,69грн (місцевий бюджет) 

Всього по капітальних ремонтах використано 4993509,61грн (місцевий 
бюджет-3618142,33грн), (державний бюджет-1375367,28грн). 

  Проведено закупівлю медобладнання в 2017році на суму 975649,00грн 
та медінструментарій на суму107928грн. (місцевий бюджет)  в т.ч.: 

Для операційного блоку: 
-Лампи операційні 2 шт 105000,00грн; 



-Дефібрилятор-110000,00грн; 
-Монітор пацієнта-59660,00грн; 

-Ліжко лікарняне-61500,00грн; 
        -Насос шприцевий-20820,00грн; 
        -Стіл механічний операційний-159500,00грн; 

        -Відсмоктувач медичний 2 шт 11495,00грн; 
        -Набір інструментів хірургічний, травматологічний для операційного 

блоку-96433,00грн; 
 Для лабораторії: 

-Термостат лабораторний -18000,00грн; 
-Термостат водний-19680,00грн; 

-Центрифуга лабораторна-16000,00грн; 
-Дистилятор лабораторний-11740,00грн;  

-Мікроскоп 11175,00грн; 
-Аналізатор гематологічний автоматичний 167507,64;  

-Аналізатор біохімічний-71992,36грн; 
-Каталка для перевезення пацієнтів 1 шт 8500,00грн;(в хірургічне 

відділення) -Каталка для перевезення пацієнтів 1 шт 8500,00грн;(в 
приймальне відділення); 

-Стоматологічна установка 126074,00грн;(стоматкабінет)  

 За кошти спеціального фонду Голованівської ЦРЛ закуплено та 
встановлено дверні блоки в харчоблок для енергозбереження приміщення 

вартістю 7000,00грн.                         
    Базовим закладом для медичної допомоги ветеранам війни в районі є 

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

кондиціонери. На медичне забезпечення 65  гривень в день  та   55 гривень в 
день на харчування.  

1. В Голованівській ЦРЛ було стаціонарно проліковано 52 чоловіки: 
з них ІВВ 5 чол. 

УБД –    7 чол. 
УВВ –    27чол.  
Учасники АТО 13чол. 

               3.   а) На харчування витрачено 30250грн. 
                     ІВВ -    2695 грн. 

                     УБД -   5115 грн. 
                     УВВ -    16390грн.  

 Учасники АТО 6050грн 
                     б) На  медичне лікування витрачено  35750грн.. 

                       ІВВ -    3185 грн. 
                       УБД -    6045грн.                         

                       УВВ -   19370грн.  
                       Учасники АТО 7150грн 

              4. в обласний госпіталь ІВВ   було направлено та проліковано    55  
чол. 



                   ІВВ -5            
                   УБД - 26         

                   УВВ - 6         
                   АТО -18          

Один раз на тиждень проводяться профілактичні медичні огляди на 

дому дільничними лікарями та медичними медсестрами. За потребою 
організовуються виїзди лікарів вузьких спеціальностей для надання медичної 

допомоги. 
Всі дані додаткових методів обстеження надсилаються до обласної 

лікарні для отримання поглибленої консультації вузькими спеціалістами.  

 
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 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 

З них: 
«за»    -  22 



«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 268 (додається). 
 

Слухали: Про затвердження Положення про порядок використання 
шкільних автобусів.  

Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 
 

Положення про порядок використання шкільних автобусів визначає 
порядок використання шкільних автобусів, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району та знаходяться 
на балансі начальних закладів.  

Шкільний автобус є спеціальним транспортним засобом для 
регулярних перевезень, що здійснюються за встановленим маршрутом і 

розкладом, з посадкою і висадкою учнів і педагогів на передбачених 
маршрутом зупинках, а також для: 

-   організації екскурсійних поїздок; 
-   здійснення нерегулярних перевезень учнів та педагогічних 

працівників до місць проведення позакласних і позашкільних,  

районних, зональних та обласних виховних, культурно-масових 
заходів і спортивних змагань; 

-    забезпечення участі учасників навчально-виховного процесу в 
нарадах, семінарах, конференціях, інших заходах районного та 

обласного рівнів; 
-    організації підвезення учасників зовнішнього незалежного 

оцінювання до пунктів тестування і в зворотному напрямку. 
Використання шкільних автобусів для здійснення нерегулярних 

перевезень забезпечується необхідною документацією (маршрутний лист, 
наказ по установі, яка використовує автобус, список осіб, які перевозяться, 

погодження з Голованівським відділом поліції) у відповідності з діючими 
нормативно-правовими актами України та погоджується начальником відділу 
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації. 

Згідно Положення дозволяється передача шкільних автобусів у 
користування на договірних засадах та надання послуг з перевезення 

бюджетним установам Голованівського району.  
 

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 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 

З них: 
«за»    -  22 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 269 (додається). 

 
Слухали: Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів спільної власності територіальних 
громад сіл та селищ району. 

Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 
 

Відповідно до частини 2 статті 26 Закону України «Про загальну 

середню освіту» керівник комунального закладу загальної середньої освіти 
призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на 

шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду 
керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення 

конкурсної комісії.  
Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу 

загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі 
типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади 

у сфері освіти і науки.  



Типове Положення на даний час не затверджено, але органам місцевого 
самоврядування  рекомендовано визначити процедуру призначення 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням Порядку 
призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів 
державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 жовтня 2015 року № 827. 
Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів спільної власності територіальних громад сіл та селищ 
району визначає механізм призначення на посаду керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів спільної власності територіальних громад сіл та селищ 
Голованівського району. 

Керівником навчального закладу може бути особа, яка є громадянином 
України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту на 

рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох 
років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати 

професійні обов’язки. 
Призначення керівників навчальних закладів здійснюється за 

результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього 
Порядку, шляхом укладення контракту. 

 

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 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 



19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 

З них: 
«за»    -  22 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 270 (додається). 
 

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

Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 
 

Розглянувши клопотання НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. 
Т.Г. Шевченка – гімназія» та вивчивши попит на дане приміщення, 

пропонується надати дозвіл НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. 
Шевченка – гімназія» на передачу в оренду Кіровоградській дирекції ПАТ 

«Укрпошта» нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл 
та селищ Голованівського району, а саме: 

 - частини нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: 
Кіровоградська область, Голованівський район, с. Краснопілля, вул. 
Центральна, 1, загальною площею 20 кв.м., терміном на 2 роки; 

- частини нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: 
Кіровоградська область, Голованівський район, ст. Ємилівка, вул. Шкільна, 

1, загальною площею 16 кв.м., терміном на 2 роки.   
А також, надати пільгу по сплаті орендної плати Кіровоградській 

дирекції ПАТ «Укрпошта» встановивши орендну плату в розмірі 1 (однієї) 
гривні за 1 кв.м. в рік за користування нерухомим майном спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ району. 
 

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. 

 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 



п/п 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 

З них: 
«за»    -  22 

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

Прийнято рішення № 271 (додається). 
 

Слухали: Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 
року № 250 «Про передачу комунального майна в оренду». 

Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 
 

Розглянувши клопотання Головного управління Пенсійного фонду 
України в Кіровоградській області та у зв’язку з реорганізацією Управління 

Пенсійного фонду в Голованівському районі пропонується внести зміни до 
рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 250 «Про передачу 

комунального майна в оренду», а саме в пункті 5 Додатку 1 « Перелік 
орендарів, яким передається в оренду майно спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району» слова 
«Управління Пенсійного фонду в Голованівському районі» замінити на слова 
«Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області». 

 
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 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юр ій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 

З них: 
«за»    -  22 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 272 (додається). 

 
Слухали: Про затвердження розпорядження голови районної державної 
адміністрації. 

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

 
На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", статті 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 15 
рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 147 "Про районний 

бюджет на 2017 рік" пропонується затвердити розпорядження голови 
районної державної адміністрації від 22 грудня 2017 року №379-р «Про 



перерозподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення державних програм соціального захисту у грудні 2017 року». 

 
Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 
З них: 

«за»    -  22 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 273 (додається). 
 

Слухали: Про звіт про виконання районного бюджету на 2017 рік. 
Інформує: Дудар Василь Серафимович – начальник фінансового 

управління районної державної адміністрації. 



 
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", статті 80 Бюджетного кодексу України, 
пропонується затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік: 
по доходах у сумі – 227936,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 

224495,7 тис. грн., по спеціальному фонду – 3441,2 тис. грн.; по видатках – у 
сумі 223077,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 207772,3 тис. 

грн., по спеціальному фонду – 15305,0 грн. 
 

Голова районної ради виступив з пропозицією виключити пункт 2 з 
проекту рішення «Про звіт про виконання районного бюджету на 2017 

рік». 
 

Прошу голосувати за дану пропозицію. 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 

З них: 
«за»    -  22 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 

 
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 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 
З них: 

«за»    -  22 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 274 (додається). 
 

Слухали: Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 
року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік». 
Інформує: Дудар Василь Серафимович – начальник фінансового 

управління районної державної адміністрації. 
 

Відповідно до статті 23, 78 Бюджетного кодексу України, пропонується 
внести зміни до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року №261 «Про 

районний бюджет на 2018 рік», а саме:  
1) викласти в новій редакції пункт 3 та пункт 9: «3. Затвердити 

бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету 
на 2018 рік відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому 

числі по загальному фонду 216941,1 тис. грн. та спеціальному фонду 6707,0 



тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.» «9. Затвердити у складі 
видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних програм у сумі 

7078,2 тис. грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.»  
2) збільшити видатки районного бюджету у сумі 16162050,20 грн. 

(загальний фонд – 2548884,43 грн., спеціальний фонд – 13613165,77 грн) за 

рахунок дотацій та субвенцій з сільських, селищних бюджетів у сумі 788691 
грн. та залучення вільного залишку коштів загального фонду районного 

бюджету, що склався станом на 1 січня 2018 року в сумі 15373359,20 грн.;  
3) збільшити кошти що передаються із загального фонду до 

спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 13613165,77 грн.. 
У зв’язку з внесеними змінами додатки 2, 4, 5, 6 викласти у новій 

редакції. 
 

Голова районної ради виступив з пропозицією включити до  проекту 
рішення «Про внесення змін  до рішення районної ради від 15 грудня 

2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік» пункти щодо 
залучення коштів наданих згідно рішень Голованівської селищної та 

Троянської сільської ради. 
 
Прошу голосувати за дану пропозицію. 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 

З них: 
«за»    -  22 

«проти»    -  00 



«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято. 
 
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 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 
З них: 

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

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 275 (додається). 

 
Слухали: Про стан виконання програми підтримки місцевих органів 

виконавчої влади з питань реалізації ними делегованих і владних 
повноважень у Голованівському районі на 2016-2018 роки. 

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

 



 Починаючи з 2015 року Кабінетом Міністрів України започатковано 
впровадження ряду реформ у різних сферах діяльності, у тому числі 

продовження процессу децентарлізації поноважень. Перед працівниками 
місцевих органів виконавчої влади поставлено низку завдань щодо 
забезпечення реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з 

урахуванням змін до податкового законодавства, нової концепції 
міжбюджетних відносин (зокрема запровадження програмно-цільового та 

гендерно-орієнтованого бюджетування місцевих бюджетів), підвищення 
самостійності місцевих бюджетів, надання адміністративних послуг тощо. 

Передано додаткові повноваження у сферах освіти, охорони здоров’я, 
ветеринарної медицини тощо. Також запроваджуються умови стимулювання 

об’єднання територіальних громад з низькою фінансовою спроможністю та 
чисельністю мешканців (для подальшого проведення адміністративної 

реформи). Відповідальність за створення умов для розвитку економіки, 
господарської та соціально-культурної діяльності відповідної території 

покладається на місцеві органи виконавчої влади, зокрема на районну 
державну адміністрацію.  

 З метою вирішення цих питань та, враховуючи недостатність коштів 
державного бюджету на утримання районної державної адміністрації та її 
структурних підрозділів, запроваджено копмлексні заходи, у зв’язку з чим і 

затверджена сесією районної ради від 9 грудня 2016 року № 122 Програма 
підтримки місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації ними 

делегованих та владних повноважень у Голованівському районі на 2016-2018 
роки. З районного бюджету у 2017 році було виділено 1702,0 тис.грн., з них 

на заробітну плату – 1145,9 тис.грн., нарахування на заробітну плату – 241,2 
тис.грн., придабння предметів і матеріалів – 255,1 тис.грн., оплата послуг – 

50,8 тис.грн., видатки на відрядження – 3,0 тис.грн., оплата електроенергії – 
4,7 тис.грн., оплату водопостачання та водовідведення – 1,5 тис.грн. 

 Результатом виконання зазначеної Програми є забезпечення 
безперебійного та ефективного виконання районною державною 

адміністрацією делегованих та владних поноважень в умовах складної 
кадрової ситуації та недостатності фінансового забезпечення у 2017 році. 
 До загального фонду районного бюджету надійшло власних і 

закріплених доходів у сумі 62,5 млн.грн. при уточненому плані 59,2 млн.грн., 
або 105,6 % до запланованих показників. Розпис районного бюджету 

загального фонду протягом року було уточнено за рахунок збільшення 
доходної частини на 12,1 млн.грн. 

         Приріст доходів порівняно з 2016 роком склав 16.5 млн.грн., або 35,9 %. 
 За 2017 рік надходження податку на доходи фізичних осіб склали 62,5 

млн.грн., або 105,6 % до плану. Питома вага даного виду податку в загальній 
сумі надходжень складає 99,9 %. 

 Приріст податку на доходи фізичних осіб до 2016 року на 36,2 % (16,6 
млн.грн.) забезпечено переважно за рахунок збільшення розміру 

середньомісячної заробітної плати штатних працівників в усіх галузях.  



 Надходження до спеціального фонду районного бюджету (без 
врахування міжбюджетних трансфертів) склали 3 млн.грн., або 3,4 % до 

фактичних надходжень 2016 року. 
 Перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету 
у 2017 році було направлено на збільшення видатків районного бюджету у 

сумі 12083,8 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 4369,7 
тис.грн., медикаменти – 100,0 тис.грн., харчування – 475,0 тис.грн., 

енергоносії – 439,6 тис.грн., кошти передані із загального фонду до 
спеціального фонду (бюджету розвитку) – 5321,1 тис.грн. та інші видатки – 

1378,4 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 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 
З них: 

«за»    -  22 



«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 276 (додається). 
 

Слухали: Про реорганізацію комунального закладу «Голованівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги». 

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

 
 Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 104-108 Цивільного кодексу України, 
статті 59 Господарського кодексу України, Законів України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про 
підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській 
місцевості», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 
821-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року» з метою 
покращення стану первинної ланки медицини в Голованівському районі, 

підвищення якості та доступності медичних послуг, комунальний заклад 
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

реорганізується (перетворюється) із закладу охорони здоров’я – бюджетної 
установи на заклад охорони здоров’я – комунальне підприємство, 

автономізується. 
 2018 рік – період перших кроків на шляху до впровадження медичної 

реформи. Зміни цього року повинні торкнутися первинної ланки надання 
медичних послуг, а саме сімейної медицини, терапії, педіатрії. Тому 
впродовж першого півріччя 2018 року повинна проводитися робота з 

автономізації закладів первинної медичної допомоги, а саме перетворення їх 
з бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства. 

 Це обов’язкова умова, оскільки тільки медичні заклади у статусі 
комунальних некомерційних підприємств матимуть змогу укладати договори 

з Національною службою здоров’я України, що дасть їм змогу отримувати 
пряме фінансування за надані послуги з Державного бюджету, тобто держава 

сплачує закладу не за ліжко-день, а за лікування, кошти йдуть за конкретним 
пацієнтом. У цьому суть нової моделі фінансування, яка буде 

впроваджуватися впродовж усього 2018 року на первинній ланці. 
 Мета діяльності медичних закладів – це надання медичних послуг 

населенню, а не отримання прибутку, тому вони будуть набувати статусу 
некомерційних підприємств. Як неприбуткові підприємства, заклади на 



будуть платниками податку на прибуток і зможуть самостійно 
розпоряджатися отриманими грошима. У томі числі, вільно встановлювати 

розмір заробітної плати для медичних та інших працівників, зокрема, не 
прив’язуючись до існуючої тарифної сітки. 
 На сьогодні усі медичні заклади в Україні фінансуються на основі 

старої моделі, а саме отримують медичну субвенцію. 2018 рік буде 
перехідним, коли заклади, що пройшли процедуру автономізації, будуть 

отримувати гроші за надані послуги, а решта – отримувати медичну 
субвенцію. Після закінчення перехідного періоду планується повністю 

перейти на нову модель фінансування на первинній ланці.  
 Перші виплати від НСЗУ стануть можливими лише після її створення. 

Орієнтовно це буде в червні-липні 2018 року. До цього навіть автономізовані 
медичні заклади будуть фінансуватися за рахунок медичної субвенції. 

 Також обов’язковою умовою є підключення медичних закладів до 
електронної системи охорони здоров’я (eHealth). 

 Автономізація відкриває широкі можливості перед громадою та 
лікарями. Громада братиме участь у виборі керівника, діяльності установи, 

формування спостережної ради. Медичні працівники будуть залучені до 
процесу вибору керівника, роботи спостережних рад, фінансових процесів. 
Тобто, забезпечується прозорість та чесність функціонування закладу 

охорони здоров’я.   
 Першим кроком до автономізації медичного закладу є його 

припинення. Для цього районна рада приймає  рішення про припинення 
комунального закладу «Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» шляхом перетворення в комунальне підприємство 
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

 
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 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 



8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 

З них: 
«за»    -  22 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 277 (додається). 
 

Слухали: Про погодження на посаду завідувача Межирічківського 
дошкільного навчального закладу. 

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

 
 Відповідно до пункту 8.2 Статуту Межирічківського дошкільного 

навчального закладу «Світлячок» безпосереднє керівництво роботою 
дошкільного навчального закладу здійснює його завідувач, який 

призначається і звільняється з посади відділом освіти, молоді та спорту 
Голованівської районної державної адміністрації  за попереднім 

погодженням з Голованівською районною радою.  
 Прошу погодити кандидатуру на посаду завідувача Межирічківського 
дошкільного навчального закладу «Світлячок» Дудник Олени Семенівни, яка 

на даний час виконує обов’язки завідувача закладу. 
 

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 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 

З них: 
«за»    -  22 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 278 (додається). 

 
Слухали: Про затвердження районної програми розвитку дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної освіти на 2018-2022 роки. 
Інформує: Туз Сергій Віталійович – начальник відділу освіти, молоді та 

спорту районної державної адміністрації. 
 

На основі обласної програми розвитку дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти на 2017-2021 рр. прийнятої  22.08.2017р. № 344, відділом 
освіти Голованівської райдержадміністрації було розроблено та представлено 

на розгляд сесії районної ради проект програми “Розвитку дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти на 2018-2022рр.”   

Метою програми є створення умов для надання якісної освіти, 
спрямованої на формування компетентностей, необхідних для успішної 

самореалізації в суспільстві.  
Проблема, на реалізацію якої спрямована програма, – низька якість 

надання освітніх послуг у зв’язку з неефективною мережею, недостатнім 



кадровим потенціалом, слабкою матеріально-методичною базою навчальних 
закладів. 

Дана програма буде охоплювати ті сторони освітнього процесу які до 
цього реалізовувались в таких програмах як “Вчитель” , “Шкільна парта”, 
“Шкільний автобус”, “Програма розвитку дошкільної освіти”, “Програма 

розвитку позашкільної освіти” та включає в себе концепцію Нової 
Української школи, яка впроваджується МОН України. 

В даній програмі передбачено, серед основних завдань: 
у сфері дошкільній освіті побудувати в смт. Голованівськ ще один  

садочок на 6 груп, відкрити у дошкільних навчальних закладах  інклюзивні  
групи. 

У сфері загальної середньої освіти ефективним шляхом вирішення 
проблеми є створення опорних шкіл та їх філій, що  у нас успішно зроблено. 

У зв’язку із створенням опорних шкіл та філій у сільській місцевості, зростає 
потреба у забезпеченні підвезення учнів до опорних закладів.  

Відповідно до існуючої потреби необхідно придбати 5 шкільних 
автобусів, щоб розгрузити існуючі маршрути.  

Протягом 5 років заплановано придбати 15 навчальних кабінетів та 
обладнання для 3 навчальних закладів.  

На виконання реформи Міністерства освіти і науки Нова українська 

школа та Освітній простір програмою передбачено  проведення капітального 
ремонту Побузької ЗШ І- ІІІ ст., створення 5 комплектів для проведення 

фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах, відкриття у 
загальноосвітніх навчальних закладах класів з поглибленим вивченням 

предметів та багато іншого Ну і звичайно ж - оновлення комп’ютерної 
техніки  так як застосування новітніх інформаційних технологій у різних 

сферах діяльності, у тому числі й в організації навчально-виховного процесу, 
здобуває все більшу актуальність, оскільки однією з ключових 

компетентностей учнів є інформаційно-цифрова грамотність. 
У сфері позашкільної освітина базі НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІІ ст. - 

ДНЗ» в 2017 році створено філію позашкільного навчального закладу від 
Голованівського районного будинку дитячої та юнацької творчості. Тому 
програмою заплановано лише оновити матеріально-технічну базу. 

Дана програма розроблена чітко та локанічно, 7 розділ програми 
напрями реалізації розмежовує що  в який рік повинно бути виконано В ній 

чітко визначені завдання та строки їх виконання.  
 

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 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 
З них: 

«за»    -  22 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 279 (додається). 
 

Слухали: Про затвердження районної комплексної програми «Захисник 
Голованівщини» на 2018-2020 роки». 

Інформує: Плахотнюк Андрій Миколайович – завідувач сектору 
запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та режимно-секретної 
роботи апарату районної державної адміністрації. 

 
Районна комплексна програма «Захисник Голованівщини» на 2018-

2020 роки розроблена з метою якісного та своєчасного призову громадян 
України на строкову військову службу, військову службу за контрактом, 

належного здійснення заходів з питань мобілізації та приписки юнаків в 
районі, організації територіальної оборони на території Голованівського 

району та про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил 
України, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави, 

розв’язання соціально-побутових проблем, задоволення культурних і 



духовних потреб військовослужбовців, піднесення престижу військової 
служби, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва.  

Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена 
необхідністю надання допомоги Голованівському районному військовому 
комісаріату.  

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися за 
рахунок коштів районного бюджету. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 

З них: 
«за»    -  22 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 



Прийнято рішення № 280 (додається). 
 

Слухали: Про присвоєння чергового рангу голові районної ради. 
Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 
 

 Відповідно до статті 15 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» черговий ранг посадової особи місцевого 

самоврядування присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно 
відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки. Виноситься на розгляд 

сесії проект рішення щодо присвоєння голові Голованівської районної ради 
VІІ скликання, чергового 6  рангу посадової особи місцевого самоврядування 

в межах третьої категорії посад. 
 Керуючись статтями 28, 35 Закону України «Про запобігання корупції»  

щоб уникнути конфлікту інтересів при прийняті даного рішення, повідомляю 
про те, що участі у голосуванні за даний проект рішення брати не буду. 

 
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 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович не голосував 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 



Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 

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

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  01 

Прийнято рішення № 281 (додається). 
 

Слухали: Про присвоєння чергового рангу заступнику голови районної 
ради. 

Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 
 

 Відповідно до статті 15 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» черговий ранг посадової особи місцевого 

самоврядування присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно 
відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки. Виноситься на розгляд 

сесії проект рішення щодо присвоєння заступнику голови Голованівської 
районної ради VІІ скликання Рокочуку Дмитру Сергійовичу, чергового 8 
рангу посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії 

посад. 
 

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 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 



16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 

З них: 
«за»    -  22 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 282 (додається). 
 

Слухали: Про затвердження технічних документацій по нормативній 
грошовій оцінці земельних ділянок. 

Інформує: Рибак Ігор Федорович – начальник відділу у Голованівському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській 

області. 
 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель», 
розглянувши розроблену Державним підприємством «Кропивницький 

науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» технічну 
документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки 

пропонується затвердити технічні документації по нормативній грошовій 
оцінці земельних ділянок, які передані у власність громадянам на території 
Крутеньківської, Межирічківської, Перегонівської, Лебединської, 

Свірнівської, Клинівської, Люшнюватської, Вербівської, Липовеньківської 
сільських та Голованівської селищної 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 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 



3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Кравчук Ігор Петрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Туз Сергій Віталійович за 

20 Цобенко Руслан Олександрович  за 

21 Чушкіна Надія Василівна  за 

22 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 22 

З них: 
«за»    -  22 

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

Прийнято рішення № 283 (додається). 
 

Всі питання, які виносилися на розгляд дев’ятнадцятої сесії  районної 

ради сьомого скликання, розглянуто. 

Дев’ятнадцяту  сесію районної ради оголошую закритою. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради        Б.Кучмій 

 


