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ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
 

П Р О Т О К О Л  
 

другого пленарного засідання першої сесії районної ради 
VІІ скликання  

 
9 грудня 2015 року      смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 
Засідання завершилося – 11.40 
 
Усього депутатів – 34 
Присутні - 29 
Відсутні -  05 
 
 Відповідно до розпорядження голови районної ради від 8 грудня 2015 
року № 17-к, враховуючи довідку про результати спеціальної перевірки, 
Кучмій Богдан Борисович приступив до виконання посадових обов’язків 
голови Голованівської районної ради VІІ скликання з 8 грудня 2015 року. 
 

Головує:  Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 

 Шановні депутати! 
 На другому пленарному засіданні першої сесії районної ради присутні, 
згідно з даними реєстрації  29 депутатів. 
 Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 
 Друге пленарне засідання першої сесії районної ради оголошую 
відкритим. 
 
Розпочинаємо роботу пленарного засідання. 
На другому пленарному засіданні першої сесії районної ради пропонується 
розглянути наступні  питання:  
 

1. Про обрання заступника голови районної ради. 
2. Про утворення постійних комісій районної ради. 
3. Про обрання постійних комісій. 
4. Про затвердження Положення про постійні комісії районної ради. 
5. Про внесення змін до структури та чисельності виконавчого апарату 

районної ради. 
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6. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 
голові районної ради Кучмію Б.Б. 

7. Про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та 
преміювання голови районної ради. 

8. Про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та 
преміювання заступника голови районної ради. 

 
 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку 
денного сесії і прийняти його за основу. 
 

 Чи є зауваження, зміни, доповнення до порядку денного? 
 Немає. 
 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»    - 29 
«проти»   - 00 
«утримались»  - 00 
Прийнято. 
 
Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»    - 29 
«проти»   - 00 
«утримались»  - 00 
Прийнято. 
 

Дякую. Питання вносяться до порядку денного. 
 
Голова районної ради: 
 
 Перше питання порядку денного «Про обрання заступника голови 
районної ради». 
 
 На підставі пункту 3 частини 1 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» вношу пропозицію щодо кандидатури Рокочука 
Дмитра Сергійовича на посаду заступника голови районної ради. 
 
 Депутат Рокочук Дмитро Сергійович надав згоду на участь у 
виборах заступника голови Голованівської районної ради VІІ 
скликання. 
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Голова районної ради: 
 Слово для оголошення програмної заяви надається Рокочуку 
Дмитру Сергійовичу – кандидату на посаду заступника голови 
Голованівської районної ради VІІ скликання. 
 
Рокочук Д.С.: 
 Я, Рокочук Дмитро Сергійович, народився 3 листопада 1989 року в селі 
Крутеньке Голованівського району. Закінчив в 2014 році Національну 
академію внутрішніх справ м. Київ, де здобув ступінь магістра та 
кваліфікацію юриста. Працював тренерем-викладачем з дзюдо у 
Голованівській дитячо-юнацькій спортивній школі.  
 Підтримую позицію голови районної ради Кучмія Богдана Борисовича. 
Будучи на посаді заступника голови районної ради зобов’язуюсь 
дотримуватись чинного законодавства та всі свої знання і зусилля  
спрямовувати на роботу з депутатами, селищними та сільськими головами, 
на захист законних прав та інтересів громадян. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради: 
 
 Шановні депутати! 
На пленарному засіданні відсутній депутат районної ради, який є членом 
лічильної комісії Надольняк О.І. 
 Є пропозиція – лічильна комісія працюватиме в складі 4 осіб. 
 
Чи є запитання, зауваження, пропозиції? 
Немає. 
 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 29 
«проти»   - 00 
«утримались»  - 00 
Прийнято. 
 
 Прошу лічильну комісію перейти до малого залу для розробки форми 
бюлетеня для таємного голосування по виборах заступника голови районної 
ради та порядку проведення голосування. 
 

(Після перерви) 
 

Голова районної ради: 
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 Слово надається Цобенку Руслану Олександровичу - голові 
лічильної комісії . 
 
Цобенко Р.О.: 
 Шановні депутати! 
 Бюлетені будуть видаватися членами лічильної комісії у малому залі 
районної ради. Після того, як депутат одержав бюлетень, він проходить до 
кабіни для таємного голосування, заповнює свій бюлетень, після чого 
залишає його у виборчій скриньці і виходить. 
 У бюлетені для таємного голосування внесено одне прізвище 
кандидата для обрання на посаду заступника голови  районної ради – 
Рокочук Дмитро Сергійович.  
 Кожен депутат отримає один бюлетень. 
 Голосування здійснюється шляхом проставлення позначки V проти 
вибраного: «за», «проти», «утримався». 
 Бюлетені,  у яких позначок більше ніж одна або відсутні будь-які 
позначки вважаються недійсними. 
 По прізвищах, додатково внесених в бюлетень, голоси не 
підраховуються. 
 Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувало більшість 
депутатів від загального складу ради, тобто не менше, як 18 депутатів. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради: 
Чи є запитання до голови лічильної комісії? 
Немає. 
 
 Прошу голосувати за пропозицію щодо затвердження форми бюлетеня 
для таємного голосування по виборах заступника голови районної ради. 
 
Результати голосування: 
«за»    - 29 
«проти»  - 00 
«утримались» - 00 
Прийнято. 
 
Розпочнемо голосування. 
Оголошується перерва на 30 хвилин. 
 

(Після перерви) 
 

Голова районної ради: 
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 Слово для оголошення результатів голосування по виборах 
заступника голови районної ради надається Цобенку Руслану 
Олександровичу - голові лічильної комісії. 
 
Цобенко Р.О.: 
 Шановні депутати! 
 Відповідно до протоколу засідання лічильної комісії від 9 грудня 2015 
року № 5:  
 всього присутніх депутатів – 29; 
 виготовлено бюлетенів для таємного голосування по виборах 
заступника голови районної ради – 34; 
 видано бюлетенів для таємного голосування по виборах заступника 
голови районної ради – 29; 
 невикористаних бюлетенів – 5; 
 при розкритті скриньки виявлено бюлетенів – 29; 
 недійсних – немає. 
 До бюлетенів для таємного голосування по виборах заступника голови 
районної ради було внесено кандидатуру Рокочука Дмитра Сергійовича.  
При підрахунку голосів встановлено: 
 «за» – 25, «проти» - 1, «утримався» - 3 
 За результатами таємного голосування – заступником голови 
Голованівської районної ради сьомого скликання обрано Рокочука Дмитра 
Сергійовича. 
 
Прийнято рішення № 8 (додається).  
 
 Друге питання порядку денного пленарного засідання «Про 
утворення постійних комісій районної ради». 
 
 Шановні депутати! 
 На підставі пункту 4 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» пропоную утворити 5 постійних комісій ради, а 
саме: 

1. З питань бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та 
соціально-економічного розвитку; 

2. З питань аграрної політики та земельних відносин; 
3. З питань Регламенту, депутатської діяльності, законності, 

правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та боротьби з 
корупцією; 

4. З соціальних питань; 
5. З питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, екології, 

торгівлі, житлово-комунального господарства та регуляторної 
політики. 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
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Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 29 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 29 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 9  (додається). 
 
 Наступне питання порядку денного «Про обрання постійних 
комісій районної ради». 
 При формуванні складу постійних комісій були враховані пропозиції 
всіх політичних сил. Пропонується:  
 
Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, управління 
комунальною власністю та соціально-економічного розвитку у складі: 

голова комісії: 
Цобенко Руслан Олександрович   - від Політичної партії «Об’єднання 

«Самопоміч» 
 

члени комісії: 
Безушенко Григорій Валентинович  - від  Політичної партії 

«Опозиційний блок» 
Голімбієвський Одег Дмитрович   - від Партії  «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» 
Копієвський Михайло Дмитрович           - від Радикальної партії Олега Ляшка 
Лаврук Валентина Вікторівна   - від Партії «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 
Свердликівський Віктор Олександрович - від Партії «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 
Чушкін Олексій Іванович   - від Політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» 
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Постійна комісія районної ради з питань аграрної політики та земельних 
відносин у складі: 

 
голова комісії: 

Кравчук Ігор Петрович   - від Партії «Блок Петра Порошенка 
«Солідарність» 

члени комісії: 
Волошин Валерій Леонідович   - від Політичної партії 

«Опозиційний блок» 
Іщак Олександр Валентинович  - від Політичної партії «Об’єднання 

«Самопоміч» 
Коваль Володимир Олександрович  - від Політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» 

Лободюк Юрій Михайлович   - від Партії «Блок Петра Порошенка 
«Солідарність» 

Маріяшко Олег Валерійович   - від Політичної партії 
Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» 

Погорєлов Сергій Леонтійович          - від Радикальної партії Олега Ляшка 
 

 
 
Постійна комісія з питань Регламенту, депутатської діяльності, 
законності, правопорядку,  взаємодії з правоохоронними органами та 
боротьби з корупцією у складі: 

голова комісії: 
Бугаєнко Ольга Петрівна          - від Радикальної партії Олега Ляшка 

члени комісії: 
Вонсович Микола Володимирович   - від Політичної партії 

«Опозиційний блок» 
Комашко Григорій Віталійович   - від Партії «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 
Рибченко Наталія Євгенівна   - від Партії «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 
Ряснюк Леонід Леонідович   - від Політичної партії «Об’єднання 

«Самопоміч» 
Чушкіна Надія Василівна    - від Політичної партії    
       Всеукраїнське об’єднання   
       «Батьківщина» 
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Постійна комісія з соціальних питань у складі: 
голова комісії: 

Туз Сергій Віталійович    - від Політичної партії    
       Всеукраїнське об’єднання   
       «Батьківщина» 

члени комісії: 
Говорун Ярослав Петрович   - від Політичної партії «Об’єднання 

«Самопоміч» 
Голімбієвська Тамара Павлівна   - від Партії «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 
Карпюк Євгенія Михайлівна   - від Політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» 

Надольняк Ольга Іванівна   - від Політичної партії 
«Опозиційний блок» 

Тернавська Олена Григорівна   - від Партії «Блок Петра Порошенка 
«Солідарність» 

 
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, 
екології, торгівлі, житлово-комунального господарства та регуляторної 
політики у складі: 

голова комісії: 
Яровий Олександр Володимирович  - від Політичної партії 

«Опозиційний блок» 
члени комісії: 

Бучацький Андрій Миколайович   - від Політичної партії 
Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» 

Гончаренко Костянтин Васильович  - від Політичної партії 
Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» 

Гребенюк Микола Петрович           - від Радикальної партії Олега Ляшка 
Лепетун Юрій Петрович   - від Партії «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 
Комашко Михайло Станіславович   - від Партії «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 
Чи є запитання, зауваження, пропозиції? 
 
 Слово для виступу надається Чушкіну Олексію Івановичу – 
депутату районної ради. 
 
Чушкін О.І.: 
 Шановні депутати! 
 Районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 
надавала свої пропозиції щодо включення її представників до складу 
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постійних комісій, але вони не були враховані. Запропонований проект 
рішення депутатами від ВО «Батьківщина» не буде підтриманий.  
 У зв’язку з загруженістю комісії з соціальних питань, пропоную 
збільшити її склад на 3 особи, а саме перевести до неї 1 депутата з комісії з 
питань Регламенту та 2 із земельної комісії. А також, пропоную вивести з 
посади голови постійної комісії районної ради з соціальних питань Туза С.В., 
так як він працює у виконавчій владі, а районна рада здійснює контрольні 
функції за роботою виконавчої влади. 
 
Голова районної ради: 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»       - 21 
«проти»      - 00 
«утримались»     - 01 
«Не брали участь у голосуванні»  - 07 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»       - 21 
«проти»      - 00 
«утримались»     - 01 
«Не брали участь у голосуванні»  - 07 
Прийняте рішення № 10 (додається). 
 
 Четверте питання «Про затвердження Положення про постійні 
комісії районної ради». 
 Відповідно до пункту 15 статті 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» функціональна спрямованість та порядок 
організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом відповідної 
ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою. 
 Проект Положення про постійні комісії Голованівської районної ради 
Вам наданий. 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
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Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 29 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 29 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 11 (додається). 
 
 Наступне питання «Про внесення змін до структури та чисельності 
виконавчого апарату районної ради». 
 
 Керуючись пунктом 3 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» вношу пропозицію щодо внесення змін до 
структури та чисельності виконавчого апарату районної ради. На 
сьогоднішній день актуальним є питання щодо економії коштів районного 
бюджету. Мною було прийнято рішення щодо оптимізації виконавчого 
апарату районної ради. Маючи в активі заступника, який є магістром права, 
голову районної ради з юридичною практикою, прошу внести зміни до 
структури апарату районної ради та вивести посади:  

-  керуючий справами  виконавчого апарату районної ради; 
- головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення 

виконавчого апарату районної ради. 
 Економія коштів складе близько 150 тис.грн. в рік. 
 
 Керуючий справами виконавчого апарату районної ради 
Кадієвський Юрій Миколайович висловив свою позицію із даного 
питання. 
 
Голова районної ради: 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 26 
«проти»    - 00 
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«утримались»   - 03 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 26 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 03 
Прийняте рішення № 12 (додається). 
 
 Шосте питання порядку денного «Про присвоєння рангу посадової 
особи місцевого самоврядування голові районної ради Кучмію Б.Б.». 
 
 Відповідно до статті 15 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» голові районної ради присвоюється 7 ранг 
посадової особи місцевого самоврядування в межах третьої категорії. 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 29 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 29 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 13 (додається). 
 
Голова районної ради: 
 
 Сьоме питання порядку денного «Про встановлення надбавок, 
надання матеріальної допомоги та преміювання голові районної ради». 
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 Шановні депутати! 
 До вашої уваги проект рішення щодо встановлення надбавок, надання 
матеріальної допомоги та преміювання голові районної ради, а саме: 
 відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 
жовтня 1996 року № 1295 «Про умови оплати праці працівників органів 
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів» встановити надбавку у 
розмірі 50 % за особливий характер роботи та інтенсивність праці; 
 відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 
березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, 
судів та інших органів» виплачувати надбавку за вислугу років у відсотках до 
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу 
роботи в органах місцевого самоврядування; 
 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 
року № 268 ««Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів» надавати матеріальну допомогу на оздоровлення при 
використанні щорічної відпустки та матеріальну допомогу на вирішення 
соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати; 
 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 
року № 268 ««Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів» здійснювати преміювання у розмірі не менш як 10 відсотків 
посадового окладу. 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
 
  На підставі статті 35 Закону України «Про  запобігання корупції» та у 
зв’язку з виникненням конфлікту інтересів при прийняті даного рішення, 
повідомляю, що участі у голосуванні при прийняті рішення не приймаю. 
 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»       - 28 
«проти»      - 00 
«утримались»     - 00 
«Не брали участь у голосуванні»  - 01 (Депутат Кучмій Б.Б.) 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
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Результати голосування: 
«за»       - 28 
«проти»      - 00 
«утримались»     - 00 
«Не брали участь у голосуванні»  - 01 (Депутат Кучмій Б.Б.) 
Прийняте рішення № 14 (додається). 
 
Голова районної ради:   
 Восьме питання порядку денного «Про встановлення надбавок, 
надання матеріальної допомоги та преміювання заступнику голови 
районної ради». 
 
 Шановні депутати! 
 До вашої уваги проект рішення щодо встановлення надбавок, надання 
матеріальної допомоги та преміювання заступнику голови районної ради, а 
саме: 
 відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 
жовтня 1996 року № 1295 «Про умови оплати праці працівників органів 
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів» встановити надбавку у 
розмірі 50 % за особливий характер роботи та інтенсивність праці; 
 відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 
березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, 
судів та інших органів» виплачувати надбавку за вислугу років у відсотках до 
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу 
роботи в органах місцевого самоврядування; 
 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 
року № 268 ««Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів» надавати матеріальну допомогу на оздоровлення при 
використанні щорічної відпустки та матеріальну допомогу на вирішення 
соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати; 
 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 
року № 268 ««Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів» здійснювати преміювання у розмірі не менш як 10 відсотків 
посадового окладу. 
 
 Слово має Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови 
районної ради. 
 
 Рокочук Д.С.: 
 На підставі статті 35 Закону України «Про  запобігання корупції» та у 
зв’язку з виникненням конфлікту інтересів при прийняті даного рішення, 
повідомляю, що участі у голосуванні при прийняті рішення не приймаю. 
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Голова районної ради: 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»       - 28 
«проти»      - 00 
«утримались»     - 00 
«Не брали участь у голосуванні»  - 01 (Депутат Рокочук Д.С.) 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»       - 26 
«проти»      - 00 
«утримались»     - 02 
«Не брали участь у голосуванні»  - 01 (Депутат Рокочук Д.С.) 
Прийняте рішення № 15 (додається). 
   

Всі питання, які вносилися на розгляд другого пленарного засідання  
першої сесії районної ради VІІ  скликання, розглянуто. 

 
Першу сесію районної ради  VІІ скликання оголошую закритою. 

 
 
 
 
 

Голова районної ради        Б.Кучмій 
 

 


