
   

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 
П Р О Т О К О Л  

 
пленарного засідання двадцять третьої сесії районної ради 

VІІ скликання  
 

14 вересня 2018 року        смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 11.45 
 

Усього депутатів – 34 
Присутні - 25 

Відсутні - 9 
 

Президія: 
Кучмій Богдан Борисович – голова Голованівської районної ради. 

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

 
Головує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради.  

 
На двадцять третій сесії присутні, згідно з даними реєстрації  25 

депутатів. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  

2 Бучацький Андрій Миколайович 

3 Говорун Ярослав Петрович   

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  

6 Гончаренко Костянтин Васильович  

7 Гребенюк Микола Петрович  

8 Кравчук Ігор Петрович 

9 Коваль Володимир Олександрович 

10 Комашко Григорій Віталійович  

11 Комашко Михайло Станіславович  

12 Копієвський Михайло Дмитрович  

13 Кучмій Богдан Борисович 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  

15 Лепетун  Юрій Петрович  

16 Лободюк Юрій Михайлович  

17 Погорєлов Сергій Леонтійович  

18 Сигляк Галина Володимирівна  

19 Рокочук Дмитро Сергійович 

20 Ряснюк Леонід Леонідович  

21 Свердликівський Віктор Олександрович  



22 Туз Сергій Віталійович 

23 Цобенко Руслан Олександрович  

24 Чушкіна Надія Василівна  

25 Чушкін Олексій Іванович  

 

У пленарному засіданні не беруть участі депутати: 
 

Безушенко Григорій Валентинович 
Волошин Валерій Леонідович 
Вонсович Микола Володимирович 

Іщак Олександр Валентинович 
Карпюк Євгенія Михайлівна 

Маріяшко Олег Валерійович 
Надольняк Ольга Іванівна 

Тернавська Олена Григорівна 
Яровий Олександр Володимирович 

 
Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 

Голова районної ради оголосив двадцять третю 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 
виключення з проекту порядку денного питання «Про внесення змін до 

списку присяжних Голованівського району». 
 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 



18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

21 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 

 
Голова районної ради поставив на голосування пропозицію щодо 

включення до проекту порядку денного питань: 
 

1. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального і 
економічного розвитку Голованівського району на 2018 рік.  

2. Про стан реалізації повноважень Голованівським відділом 

Новоукраїнської місцевої прокуратури на території району за І півріччя 
2018 року. 

3. 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. 
4. Про затвердження районної цільової програми «Доступна медицина» 

на 2018-2020 роки. 
5. Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року 

№ 261 «Про районний бюджет на 2018 рік». 
6. Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Голованівської районної ради. 
7. 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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 



6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

21 Свердликівський Віктор Олександрович за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 

 
Голова районної ради поставив на голосування пропозицію депутата 

Комашка Г.В. про включення до проекту порядку денного питань: 
«Про депутатський запит депутата районної ради Комашка Г.В.» 

«Про депутатський запит депутата районної ради Комашка Г.В.» 
 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 



17 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

21 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 

 
Отже, на двадцять третій сесії районної ради сьомого скликання 

пропонується розглянути наступні питання: 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

1. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального і 

економічного розвитку Голованівського району на 2018 рік.  
Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, 
промисловості та надання адміністративних послуг районної 

державної адміністрації  
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

2. Про звіт про виконання показників Програми соціального і 
економічного розвитку Голованівського району на 2018 рік у І півріччі 

поточного року. 
Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, 
промисловості та надання адміністративних послуг районної 

державної адміністрації  
 

Вносить питання: районна рада 

3. Про стан реалізації повноважень Голованівським відділом 

Новоукраїнської місцевої прокуратури на території району за І півріччя 
2018 року. 

Інформація: Дьолога Віталія Володимировича - керівника 

Новоукраїнської місцевої прокуратури 

 



Вносить питання: районна державна адміністрація 

4. Про затвердження районної комплексної програми соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 
військовослужбовців і поранених учасників АТО, постраждалих 
учасників Революції Гідності та вшанування пам’яті загиблих на 2018-

2020 роки. 
Інформація: Моренець Надії Іванівни – заступника начальника 

управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації 

 
 Вносить питання: районна державна адміністрація 

5. 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: Моренець Надії Іванівни – заступника начальника 

управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

6. Про затвердження районної цільової програми «Доступна медицина» 

на 2018-2020 роки. 
Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного лікаря КНП 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

7. 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 рада 

8. Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Інклюзивно-
ресурсний центр» Голованівської районної ради. 

Інформація: Явецької Людмили Іванівни – директора КУ 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Голованівської районної ради 
 

Вносить питання: районна рада 

9. 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 
 



Вносить питанн: депутат районної ради Комашко Г.В. 

10. Про депутатський запит депутата районної ради Комашка Г.В. 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної ради. 

 
Вносить питання: депутат районної ради Комашко Г.В. 

11. Про депутатський запит депутата районної ради Комашка Г.В. 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної ради. 

 
Питання порядку денного попередньо обговорені і погоджені у 

відповідних постійних комісіях.  
 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку 

денного сесії і прийняти його в цілому. 
 

Чи є інші пропозиції? 
Немає. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

21 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 



Прийнято. 
 

Слухали: Про внесення змін та доповнень до Програми соціального і 
економічного розвитку Голованівського району на 2018 рік. 

 
Інформує: Артвіх Ірина Олександрівна – начальник управління 

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

З метою забезпечення належного виконання заходів програми 
соціального і економічного розвитку Голованівського району у 2018 році 

пропонується внести зміни та доповнення до Програми соціального і 
економічного розвитку Голованівського району на 2018 рік, затвердженої 
рішенням Голованівської районної ради від 15 грудня 2017 року № 259, а 

саме:  
1.1.пункт 44 розділу «Агропромисловий розвиток» додатку «Перелік 

державних, галузевих та цільових програм, які будуть діяти в рамках 
програми соціально-економічного розвитку Голованівського району на 2018 

рік» викласти в новій редакції «Програма формування позитивного 
міжнародного та інвестиційного іміджу Голованівського району на 2017-2019 

роки» -  виготовлення сувенірної продукції, виготовлення банерів та 
плакатів, фотоматеріалів, перевезення учасників ярмарки та виставки і 

презентаційних матеріалів; 
 1.2.пункт 24 розділу «Спорт і фізична культура» додатку «Перелік 

державних, галузевих та цільових програм, які будуть діяти в рамках 
програми соціально-економічного розвитку Голованівського району на 2018 
рік» доповнити новим абзацом – «Спортивний майданчик для мініфутболу зі 

штучним покриттям на стадіоні «Колос» (із виготовленням проектно- 
кошторисної документації) за адресою: вул. Соборна,38 в смтГолованівськ – 

реконструкція (з виготовленням ПКД);  
1.3. доповнити Програму додатком «Перелік об’єктів поточного 

середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам». 
 

Голова районної ради: 

Запитання є? 
 

Виступили: депутат районної ради Чушкін О.І. із запитанням в контексті 
даного питання. 

Голова районної державної адміністрації Голімбієвський О.Д. з відповіддю 
на запитання. 

 
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 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович 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: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 321 (додається). 
 

Слухали: Про звіт про виконання показників Програми соціального і 

економічного розвитку Голованівського району на 2018 рік у І півріччі 
поточного року. 

 
Інформує: Артвіх Ірина Олександрівна – начальник управління 

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

Аналізуючи зроблене по виконанню показників програми соціального і 

економічного розвитку району, можна сказати, що ситуація в районі 



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

У сфері соціального захисту населення та ринку праці забезпечувалась 
реалізація завдань щодо забезпечення  матеріального добробуту громадян 
району. 

З метою широкого роз'яснення населенню конституційних прав 
громадян в райдержадміністрації працює телефон «гарячої лінії» . 

В січні-червні 2018 року надійшло 40 дзвінків, проведено 5 телефонних 
«гарячих ліній» керівництвом районної державної адміністрації. Всі питання 

вирішено та надані роз’яснення.  
Всього  надійшло 515 звернень. На адресу вищих інстанцій - 232 

звернення, у тому числі 12 звернень адресовано до Кіровоградської обласної 
державної адміністрації, 220 звернень до Кіровоградського обласного 

контактного центру, з них: 99 - до  Урядової гарячої лінії та 121 на «гарячу» 
телефонну лінію голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.  

Згідно з затвердженими графіками здійснюються особистий та виїзний 
прийоми керівництвом районної державної адміністрації. Так, в 2018 році на 

виїзний та особистий прийом керівництва районної державної адміністрації 
звернувся 140 громадян, з них на особистому – 74 громадян та на виїзному 
прийомі 66 громадян.  

Із 515 звернень: 258 вирішено позитивно, на 239 надані роз’яснення та 
18 на розгляді. 

Бюджет  і надходження 
У рамках визначених пріоритетів проведено роботу по мобілізації 

коштів до бюджетів усіх рівнів.  
За підсумками 1 півріччя поточного року до загального фонду місцевих 

бюджетів району надійшло власних і закріплених доходів у сумі 52,8 
млн.грн., або 110,7% до запланованих місцевими радами показників. 

Районний бюджет за доходами виконано на 105,6 %. 
Приріст доходів порівняно з 1 півріччям 2017 року склав у цілому по 

району 7,9 млн.грн., або 17,6%. 
Не виконали заплановані місцевими радами обсяги власних і 

закріплених доходів  лише 4 місцеві бюджети. 

За 1 півріччя 2018 року надходження податку на доходи фізичних осіб 
склали 33,5 млн.грн., або 105,6% до плану.   

Приріст цього податку до 1 півріччя 2017 року на 21,8% (6 млн.грн.) 
забезпечено переважно за рахунок збільшення розміру середньомісячної 

заробітної плати штатних працівників в усіх галузях.          
Надходження плати за землю склали 8,1 млн.грн., або 111,8% до плану.  

Порівняно з 1 півріччям 2017 роком в цілому по району досягнуто приріст по 
платі за землю на 0,9 млн.грн., або на 12,5%.  

          Акцизний податок отримано у сумі 3,2 млн. грн., або 110,3% до плану 
надходжень, єдиного податку  надійшло 6,9 млн. грн., виконання становить  

127,7%.  Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів району (без 
врахування міжбюджетних трансфертів) склали 2,3 млн.грн., або 76,7% до 



плану року з врахуванням кошторисних призначень станом на   01 липня  
2018 року та 95,8% до фактичних надходжень  1 півріччя 2017 року. 

 Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам району за 1 
півріччя 2018 року склали 94,2 млн.грн., або 75 % від загальної суми дохідної 
частини. 

 Дотацій отримано 5,7 млн.грн., або 100% до плану,  
Субвенцій з державного бюджету – 88,5 млн.грн.( 97,3% до плану),в 

тому числі: 
Освітньої  -  29,0      млн.грн. (100%); 

Медичної -    14,0     млн.грн.(100%); 
на державні програми соціального захисту населення – 39,5 

млн.грн.(97,3% до плану). 
Протягом звітного періоду добре спрацювали по наповненню бюджету 

Голованівська та Побузька селищні ради, Перегонівська, Капітанська, 
Липовеньківська, Троянська та Розкішненська сільські ради. 

 Не виконали доходну частину бюджету загального фонду – Грузька, 
Журавлинська, Крутеньківська та Розкішненська сільські ради; в тому числі 

плата за землю -  Вербівська, Грузька, Журавлинська, Красногірська, 
Крутеньківська, Люшневатська, Перегонівська та Розкішненська сільські 
ради; єдиний податок – Грузька,   Журавлинська, Крутеньківська, 

Наливайківська, Семидубська та Троянська сільські ради. 
З місцевих бюджетів району за шість місяців поточного року 

проведено видатків на загальну суму 153,9 млн.грн., що складає 74,9% до 
запланованого місцевими радами обсягу на рік.  

Видатки загального фонду склали 139,4 млн.грн. (91,1%).  
Видатки спеціального фонду склали 14,5 млн.грн. (58,6%). 

Щодо фінансового забезпечення за даний період за рахунок коштів 
загального фонду місцевих бюджетів проведено видатків на заробітну плату 

63,9 млн.грн., медикаменти і харчування 2,4 млн.грн, було придбано 2 
шкільних автобусів на загальну суму  3,5 млн.грн., 

На капітальні видатки   використано  13,9 млн.грн. ,що складає 59,6 %  
до запланованого  (23,7 млн.грн) місцевими радами на рік . 

За рахунок субвенцій з державного бюджету  місцевим бюджетам на  

здійснення заходів , щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій заплановані кошти у сумі 1,4 млн.грн та співфінансування з 

місцевих бюджетів у сумі 169,9 тис.грн. проведено капітальний ремонт : 
поліклініки Голованівської ЦРЛ, операційної та приймального відділення 

Голованівської ЦРЛ. 
На будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних 

доріг з місцевих бюджетів району спрямовано 12,022 млн.грн., що на  4,9 
млн.грн., або на 40,7 %, більше ніж у 2017 році.  

Відсутня заборгованість по виплаті пенсій та допомоги станом на 01  
липня 2018 року. 

 Відсутня недоїмка із страхових внесків економічно активних 
платників до Пенсійного фонду України. 



У гуманітарній сфері району постійна увага приділялась питанням 
забезпечення стабільного функціонування закладів та поліпшення якості 

надання ними послуг населенню. 
Профінансовано галузі (включаючи заробітну плату, енергоносії, 

видатки на утримання, капітальні видатки): 

  освітянська галузь району має бюджет на 2018 рік - 94,7 млн.грн. З 
них профінансовано на 01 липня 2018 року – 55,0 млн.грн. (Зарплата – 46,8 

млн.грн, енергоносії – 4,1 млн.грн., харчування – 2,4 млн.грн.). 
  охорона здоров’я  бюджет  35,5 млн.грн.  Профінансовано 19,0 

млн.грн. (зарплата – 15,6 млн.грн., енергоносії – 1,1 тис.грн., харчування – 0,2 
млн.грн). 

 Бюджет галузі культура  на 2018  рік складає  6,5 млн. грн. 
Профінансовано 3,0 млн. грн. (Зарплата  2,6  млн. грн., енергоносії – 0,2 млн. 

грн.). 
На спорт  заплановано – 1,6 млн. грн. Профінансовано 0,8 млн. грн. З 

них на зарплату -0,7  млн.грн., енергоносії – 0,08 млн.грн. 
 

В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів 
вишукано можливість та спрямовано у 2018 році із районного бюджету 
майже  20,1 млн.грн. на реалізацію заходів цільових програм. 

 
Середньомісячна заробітна плата 

Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному 
штатному працівнику   за І квартал 2018року порівняно з відповідним 

періодом 2017 року зросла на 22% і становила 6 533 грн., що вдвічі вище 
рівня мінімальної заробітної плати . 

Рівень заробітної плати по району перевищив середній показник                                    
по Кіровоградській області ,який становить 6414 грн.(125,2%). 

     Відповідно до державної статистичної звітності, заборгованість із 
заробітної плати згідно  визначеного переліку підприємств, які звітують до 

районного відділу статистики, станом на 01 липня 2018  року  відсутня. 
 

Промисловість 

Реалізацію готової продукції збільшено на ТОВ АПК «Розкішна», ДП 
«Голованівське ЛГ», ККП, ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», 

ТОВ «Відродження». На  території  району працюють підприємства 
основного  облікового кола, якими  за І півріччя вироблено промислової 

продукції  на суму більше 0,9 млрд.грн., та реалізовано готової товарної  
продукції більше 1млрд.грн. 

Збільшено виробництво в переробній галузі.  Реалізацію готової 
продукції збільшено на ТОВ АПК « Розкішна», ККП, ТОВ «Побужський 

феронікелевий комбінат», ТОВ «Відродження». 
         

Дорожній рух та пасажирські перевезення 



       Значна кількість доріг з асфальтовим покриттям потребує капітального 
ремонту. Значне зростання інтенсивності руху, особливо великовагових 

навантажень, призводить до руйнування покриття проїзної частини вулично - 
дорожньої мережі та елементів конструкції мостових споруд. 

 Всі роботи на автомобільних дорогах району філією філії 

«Голованівський райавтодор» виконуються у межах лімітів фінансування 
філії ДП «Кіровоградський облавтодор» на підставі фінансування службою 

автомобільних доріг в Кіровоградській області. Так, філією «Голованівський 
райавтодор» виконано робіт у січні – червні поточного року по 

експлуатаційному утриманню на суму 4578,7 тис. грн., з них: 
державні дороги на суму 2967,3 тис. грн.,  

територіальні та місцеві дороги на суму 1611,4 тис. грн., 
роботи виконані за прямими договорами – 953,8 тис. грн.  

 
Залишок коштів дорожнього спеціального фонду по сільських та 

селищних радах станом на 01 липня 2018 року складає  40070,81 грн., у тому 
числі: 

Голованівська селищна рада – 14966,6 грн., 
Ємилівська сільська рада – 14,44 грн., 
Клинівська сільська рада – 470,27 грн., 

Красногірська сільська рада – 22,82 грн., 
Лебединська сільська рада – 1 734,06 грн., 

Перегонівська сільська рада – 0,47 грн., 
Троянська сільська рада – 7881,34 грн., 

Наливайківська сільська рада – 14980,64 грн., 
Вербівська сільська рада – 0,17 грн. 

На 2018 рік заплановано на ремонтні роботи місцевого значення за 
рахунок загального фонду по сільських та селищних радах видатки у сумі 

більше 12022,162 млн. грн. Крім цього передбачено і по спеціальному фонду 
на рік 2067,3 тис.грн. 

Заплановано надходження державних коштів у сумі 18415,080 тис. грн. 
Тобто при  отриманні фінансів за рахунок коштів субвенції Державного 

бюджету у 2018 році буде проведено ремонтні роботи на: 

автодорозі 0120402 Голованівськ – Перегонівка О-км1+500 відрізками 
середній поточний ремонт; 

автодорозі 0120401 Голованівськ – Молдовка – Люшнювате Окм1+0,50  
середній поточний ремонт; 

автодорозі 0120412 Маринопіль – Розкішне км 1+300 – км 4+600 
середній поточний ремонт; 

інше експлуатаційне утримання доріг. 
На сьогодні вже здійснено роботи по поточному ремонту на відрізках: 

смт Голованівськ – с.Перегонівка (напрямок с.Вербове)  – 191,2 тис. 
грн.; 

смт Голованівськ – вих.Р-06 – 33,8 тис. грн; 
смт Голованівськ – с.Молдовка – с.Люшнювате – 220,6 тис. грн. 



на відрізку смт Побузьке – вих. Р-06, де залучено 139,9 тис .грн. 
державних коштів. 

       Свірневе – вихід Голованівськ –Люшнювате -300 тис.грн. 
На території району діють 2 маршрути загального перевезення  смт. 

Голованівськ - с. Цвіткове ,смт. Голованівськ - с.Люшнювате , які здійснює 

офіційний перевізник району ПП «Євротранс Юг» і є основним 
перевізником. Укладено договора про перевезення пасажирів на 

внутрішньорайонних автобусних  маршрутах від 1 лютого 2017 року.  
        Перевезення здійснюються регулярно за маршрутами. Затвердженні 

паспорти маршрутів на кожний з напрямків. У 2017 році та у поточному році 
пасажирський транспорт працював у звичайному режимі.  

Крім внутрішніх маршрутів працюють у звичайному режимі 
внутрішньообласні маршрути: 

«Умань – Грузьке», «Перегонівка-Первомайськ», «Гайворон-Кіровоград», 
«Южноукраїнськ-Київ», «Завалля-Кропивницький», «Кіровоград-Гайворон». 

 
Рішенням Голованівської районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 

«Про районний бюджет на 2018 рік» передбачено кошти на оплату пільг за 
користування телефоном в сумі 95 тис. грн.;пільгове перевезення окремих 
категорій громадян в сумі 169,2 тис. грн. на автомобільний транспорт та 4,8 

тис. грн. на перевезення залізницею. 

Вид компенсаційних 
пільг 

Передбачено 
на 2018 рік, тис.грн. 

Здійснено касові 
видатки суб’єктам 

господарювання, станом 
на 01  липня 

(компенсовано у 2018 
році) ,тис.грн. 

Автомобільний 

транспорт 

169,2 тис.грн. 107,4 тис. грн. 

Залізничний транспорт 4,8 тис.грн.  0,3тис. грн. 

Послуги зв’язку  95 тис.грн. 28,8 тис. грн 

          З початку року на автодорогах району працівниками  поліції було 

виявлено 403 порушень правил дорожнього руху і складено протоколи даних 
порушень. На суму 334,889 тис.грн. З них на сьогодні сплачено:59,483 

тис.грн.  
    В 2018 році в журналі приймального відділення Голованівської ЦРЛ 

було зареєстровано 1 випадок звернення громадян з тілесними 
пошкодженнями, отриманими внаслідок дорожньо-транспортних пригод. 

    
Електроенергія 

Станом на 01 липня  2018 року поточна заборгованість за 
електроенергію складає 4 млн. 164 тис.грн., з них: ДБ – 17,778 тис. грн., 
підприємства промисловості 0 тис. грн., не промислові споживачі 3,133 тис. 

грн., населення –  4  млн. 149 тис. грн.   



Відповідальні працівники сільських, селищних рад у складі груп 
патрулювання відпрацьовували маршрути по охороні електрообладнання та 

матеріалів. Бригади працівників Голованівського РЕМ ВАТ 
«Кіровоградобленерго» проводять огляд стану енергооб’єктів згідно 
внутрішнього наказу. На Перегонівській підстанції запроваджено постійний 

відео нагляд з записом на комп’ютер. 
Крім цього встановлено відео спостереження на великих 

трансформаторних підстанціях.  Проводяться роз’яснювальні роботи в засобах 
масових інформації з метою профілактики та попередження крадіжок 

трансформаторної оливи та електрообладнання.  
Протягом 6 місяців 2018 року  було здійснено 1 факт крадіжки : 

с.  Красногірка  викрадено масла  (вага 210 кг); 
Територією Голованівського району по землях сільськогосподарських 

виробників та індивідуальних господарств в різних місцях перетинає система 
ліній електропередач напругою 35-10-0,4 кВ. Для забезпечення нормальної 

експлуатації ліній електропередач і безпеки начислення «Правилами охорони 
електричних мереж» передбачена охоронна зона  для ліній 35 кВ-15 м., для 

ліній 10 кВ-10 м., для ліній 0,4 кВ-2 м по обидві сторони лінії від крайніх 
проводів.  

 

Ринок  праці          
Протягом січня-червня 2018 року на обліку в Голованівському  

районному центрі зайнятості перебували  817 осіб з числа безробітних.  
          93 роботодавцями  було заявлено 564 вакансії. Отримали роботу 507 

осіб, у тому числі до набуття статусу безробітного 205 осіб та 302 особи з 
числа безробітних.    У громадських роботах та інших роботах тимчасового 

характеру брали участь 337 безробітних, проходили професійне навчання та 
підвищували кваліфікацію за направленням служби зайнятості 183 особи. 

           На 01 липня  2018 року зареєстрованих безробітних  було 346 осіб, з 
них 296 осіб  одержували допомогу по безробіттю.  

  В базі даних  центру зайнятості по Голованівському районі налічується 
65 вакансій, навантаження на одне вільне робоче місце становить   більше 5 
осіб з числа безробітних.  

Сільське господарство 
         У галузі сільського господарства району здійснюють діяльність 1996 

одноосібників, 10 ТОВ і АФ, ФГ-87, ПП -2.     
          У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається 

збільшення  ВП до відповідного періоду минулого року. Так станом на 01 
липня 2018 року обсяги валової продукції сільського господарства склали 

36,5 млн. грн.–98%, і у сільськогосподарських підприємствах -  2,62 млн.грн. 
–124%.     

         
Рані зернові та зернобобові  культури  господарствами всіх форм 

власності посіяно  на площі   22319 га, з яких озима пшениця 14180 га, 
озимий ячмінь 3204 га, ярий ячмінь 2063 га, горох 2703 га, нут 145 га.  



Попередня  врожайності 2018 року показує дещо нижчі показники в 
порівняні з 2017 роком. 

По обліковому колу розмір заробітної плати з початку року складає 
10342,5 тис.грн. 

В поточному році придбано техніки ФГ, АФ, ТОВ та іншими 

сільськогосподарськими підприємствами району  4 одиниці на суму 1,580 
млн.грн. 

Сільськогосподарські підприємства всіх форм власності району  поступово 
впроваджують інвестиційні проекти, а саме: ФГ «Родючість» продовжує 

реалізацію інвестиційного проекту по накриттю ангара для 
сільськогосподарської техніки виконання 75%, ФГ «Єдність» провело 

водопровід до ферми (планується відновити галузь тваринництва по 
вирощуванню ВРХ та молочного стада) готовність 40%,  ПП «Люшнювате» 

перекрило дах на критому току для зберігання зерна виконання 100%.   
Цивільний захист 

На постійному контролі знаходиться питання про виконання 
балансоутримувачами захисних споруд, комунальними службами району, 

мешканцями багатоквартирних будинків, робіт з  приведення найпростіших 
укриттів в належний стан для можливого розміщення та тривалого 
перебування в них людей. Проведено розміщення біля входів у ЗСЦЗ та 

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

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

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

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

 За 6 місяців поточного року згідно графіка пройшли навчання в 
навчально - методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Кіровоградської  області з цивільної оборони 48 осіб (при 
плані 48 осіб - 100%)  Проведено 23 комісій з питань техногенно-екологічної  
безпеки та  надзвичайних ситуацій та 4 по безпеці життєдіяльності.  

 
Енергоефективність та енергозбереження 

Розроблена  та  затверджена сесією районної ради Програма 
енергоефективності в Голованівському районі на 2017-2020 роки. Основні 

завдання, а саме: 
1) стимулювання      населення    до   здійснення енергоощадних  

заходів; 
2)економія  бюджетними  установами традиційних паливно-

мастильних ресурсів за рахунок зменшення  обсягу їх  споживання та 
використання відновлювальних джерел енергії; 

3) залучення органами місцевого самоврядування інвестицій та 
кредитних коштів для реалізації енергоефективних проектів.  



         Крім цього затверджено Порядок відшкодування з районного бюджету 
частини суми  кредитів інвалідам війни з числа учасників АТО, членам сімей 

загиблих учасників АТО на впровадження енергозберігаючих заходів та 
Порядок  відшкодування з місцевих бюджетів частини суми кредитів та 
частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на придбання 

енергоефективного обладнання та/ або матеріалів об’єднаннями 
співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними 

кооперативами для впровадження енергоефективних заходів у житлових 
будинках.  

Згідно Урядової програми «теплих» кредитів в поточному році 
Голованівською філією ПАТ «Державний ощадний банк України»  видано 3 

кредити і учасникам  програми повернуто відшкодування. 
Виробництво альтернативних видів джерел енергії (пелети) здійснюють 

виробники ТОВ «Відродження та ТОВ «Рапсо-Дія». Даними підприємствами 
придбано механізми гранулятори по виготовленню пелетів із відходів  

(лушпиння) соняшника.  
 Серед закладів  соціальної сфери газифікованим є ЦДЮТ в смт. 

Побузьке,  який переведений на електроопалення. Дане приміщення 
додатково  обігрівається за  допомогою електрокамінів на  період 
опалювального сезону. 

  В районі встановлено новітню сонячну підстанцію, яка виготовляє 
електроенергію, використовуючи сонячне проміння. Громадянином 

І.Ю.Андрійчуком  встановлено на даху свого будинку сонячну підстанцію. 
Вона під’єднана до загальної електромережі України. Тобто електроенергія 

не акумулюється, а віддається для використання в районі. 
  Підстанція потужністю 27 кіловат включає в себе 103 сонячні батареї, 

які розташовані на даху будинку. 
Сонячна станція працює лише в ясну погоду. В нічній період, в той час, 

коли вона покрита снігом, електроенергія не виробляється, а в похмуру 
погоду батареї працюють на 70 відсотків нижче своєї потужності. За 

вироблену електроенергію оплачуватиметься обленерго за «зеленим 
тарифом»-0,47 євро за 1 кіловат. Також автоматично буде зніматись 
прибутковий податок  і військовий збір. Виробляється 1200 квт в місяць. 

Розпорядженнями голови райдержадміністрації від 14 березня 2018 року 
№71-р «Про проведення енергетичного аудиту об’єктів охорони здоров’я, 

освіти, соціального захисту, культури та фізичної культури і спорту» 
затверджений перелік споруд та від 14 березня 2018 року №69-р 

затверджений перелік об’єктів щодо закупівлі послуг енергосервісу і базовий 
рівень споживання теплової енергії. 

Загалом, впровадження енергоефективних заходів та прийняття 
відповідних мір сприяє значній економії бюджетних коштів та раціональному 

використанню природних енергетичних ресурсів та модернізації паливно -
енергетичного комплексу. Подальше запровадження сучасних паливних 

систем та технологій дозволить в майбутньому досягти більшої економії 



коштів, а також сприятиме створенню нових робочих місць та зміцненню 
енергетичної незалежності Голованівського району та України в цілому. 

       На території району працюють установи, підприємства і організації, які 
відповідно до своїх повноважень, забезпечують охорону та належне 
функціонування об’єктів, що необхідні для повноцінної життєдіяльності 

населення району.   
Голованівським РЕМ ПАТ »Кіровоградобленерго» проводиться 

обстеження ліній електропередач та постійно ведеться контроль за 
дотриманням належних умов експлуатації електромереж. 

 
Малий  бізнес, підприємницька та  торговельна діяльність, управління 

державною власністю 
      На підставі Закону України «Про державну підтримку малого 

підприємництва» рішенням 4ї сесії сьомого скликання районної ради 
затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у 

Голованівському районі на 2016 -2020 роки (рішення від 26 лютого 2016 року 
№46.  Також рішенням двадцятої сесії районної ради  сьомого скликання від 

06 квітня 2018 року №295 внесено зміни і доповнення до даної програми. 
Відповідно чого, затверджено обсяг фінансування на розвиток малого бізнесу  
у 2018-2020 роки по 500,0 тис.грн., на співфінансування по наданню 

фінансової допомоги суб’єктам господарювання району на впровадження 
інвестиційних проектів за рахунок коштів обласного бюджету -100,0 тис.грн. 

         На сьогодні подано листи до постійної комісії районної ради щодо  
розгляду питання на черговій сесії про внесення змін до бюджету і виділити 

кошти на підтримку малого і середнього бізнесу. 
        22 березня 2018 року було укладено договір про спільну діяльність щодо 

фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва з 
Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області.  

Співфінансування з місцевого бюджету в 2018 році -100,0 тис.грн.  
        В поточному році кошти не виділялися. 

Об’єкти  інфраструктури підтримки малого бізнесу (надання послуг, 
кредитів): 
2- кредитні спілки; 

Асоціація фермерів Голованівського району,   
Асоціація фермерів Кіровоградської області   

5- філій банків: 
1-Центр адміністративних послуг. 

Протягом минулого та цього року надавалися кредити суб’єктам 
господарювання: 

«Приватбанк»- «Агро-КУБ», «КУБ»; 
«Ощадбанком»- кредити та компенсація відсотків ФГ (за ПКМУ №106), 

«Будуй своє»; 
«Райффазен Банк «Аваль»- «Довіра», «Відновлювальна кредитна лінія», 

«Овердрафт», «Івест без застави», «Інвестиційні кредити». 
 



         Асоціація фермерів Голованівського району сприяє фермерським 
господарствам у отриманні коштів з державного бюджету на підтримку 

розвитку аграрних підприємств, керівник Асоціації фермерів Кіровоградської 
області надає також консультативну допомогу  суб’єктам господарювання. 

В райдержадміністрації надаються консультації щодо розвитку малого 

підприємництва, отримання допомоги на розвиток бізнесу та інше за тел. 2 19 
30  начальник відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та 

інфраструктури Артвіх І.О. та відкриття підприємницької діяльності 
Кукуруза І.О. державний реєстратор фізичних осіб- підприємців та 

юридичних осіб.  
Одним із заходів зі сприяння розвитку підприємництва є максимальне 

спрощення надання адміністративних послуг як для громадян, так і суб’єктів 
господарювання. З цією метою упорядковується система надання 

адміністративних послуг.     У повному обсязі прийняті повноваження у 
сферах державної реєстрації нерухомості та бізнесу від органів юстиції. 

Розпочали свою діяльність державні реєстратори, які забезпечують 
безперебійну реєстрацію. Розширено перелік послуг центрів надання 

адміністративних послуг у сферах земельних відносин, державної реєстрації 
нерухомості, бізнесу та інші. Забезпечено функціонування ЦНАПу .  
 Рішенням сесії Голованівської селищної ради від 14 березня 2016 року 

введено посад державних реєстраторів реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень - 2 посади. На дані робочі місця переведено 2 особи з 

управління юстиції, які раніше здійснювали реєстрацію. 
         Голованівською селищною радою придбано техніку державним 

реєстраторам з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень. 

В поточному році адміністраторами центру адміністративних послуг 
зареєстровано  2 400 заяв на надання адміністративної послуги. З них надано 

дозволів  1 953, (інші  95 це – відмови) та  352 надано консультацій. 
Державним реєстратором фізичних та юридичних осіб зареєстровано 

фізичних осіб– 47, юридичних -3. Видано 52 витягів для суб’єктів 
господарювання, 50 проведено  реєстрацію змін. 28 фізичних осіб - 
припинено діяльність, а юридичних -2. 

       Укладено договір оренди визначеного майна, що належить до державної 
власності з регіональним  відділенням Фонду державного майна України в 

Кіровоградській області (приміщення казначейської служби)  на оренду 
приміщення для складання архіву (справ). 

        Розпорядженням голови райдержадміністрації від 24.02.2016 №46-р 
«Про внесення змін до розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 19.10.2016 №289-р» створена посада державного 
реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та реєстратора з 

реєстрації речових прав на нерухоме майно.  
          Для роботи  державного реєстратора виділено  приміщення в ЦНАПІ, 

загальна площа центру складає 100 м.кв., та в наявності також є комп’ютерна 
техніка .            



        За 6 місяців 2018 року  було 2 звернення до районної ради від 
підприємців щодо передачі в оренду або у власність приміщень комунальної 

власності для здійснення основної діяльності. 
         Суб’єкт підприємницької діяльності, який є учасником  АТО за 
послугами щодо сприяння впровадження бізнес-проектів звертався до 

районного центру зайнятості і отримано одноразову допомогу для 
започаткування власної справи. 

 
На 2018 рік заплановано: 

- за власні та інвестиційні кошти до кінця поточного року буде відкрито 7 
торговельних точок,  

- продовжується проводитися проектування електростанції на твердому 
паливі «Відходи соняшнику» потужністю до 6 МВт ТОВ «Відродження»; 

- будівництво елеватора ТОВ АПК «Розкішна»,  
- реконструкція комплексу будівель нафтобази ТОВ "КРЕАТИВ ВОРД" 

станція Голованівськ; 
- відновлення будівель та будівництво споруд у ФГ; 

 
-з метою створення нових робочих місць, наповнення місцевого бюджету 
продовжувати роботу із суб’єктами господарювання щодо відкриття нових, 

додаткових об’єктів як за інвестиційні так і за кошти місцевого бюджету; 
- надання консультацій щодо відкриття власної справи; 

- збільшення надання адміністративних послуг;  
- для здійснення підприємницької діяльності надання в оренду  або у 

власність приміщення комунальної власності; 
- сприяння інформаційно-консультативне роз’яснення та допомога аграрія 

стосовно державної підтримки (ПКМУ №106, №87, №107 на розвиток 
тваринництва, садівництва, компенсація вартості с/г техніки вітчизняного 

виробництва, розвитку господарств); 
-  проведення роботи щодо створення молочного кооперативу в районі на базі 

ПП «Діброва» Лінчевський В.Г. та відповідне його матеріальне забезпечення; 
- прискорення надання земельних ділянок та дозвільних документів під 
об’єкти будівництва суб’єктам господарювання; 

- надання вихідних даних на проектування; 
- видача паспортів прив’язки на тимчасові споруди для ведення бізнесу в 

смт.Побузьке 10 особам; 
- надання земельних ділянок для розміщення торговельних споруд 

смтПобузьке 7 особам; 
- прискорення процедури проведення аукціону на земельну ділянку під 

об’єкт торгівлі в смт.Голованівськ – 3 суб’єктам. 
         Торговельна і побутова  мережа в районі і складає 262 та 49 об’єкта 

відповідно, також  55 ларьків,  32 кафе, бари, 1 ресторан та 10 
автозаправочних станцій.  

          Групою у складі представників відділу економічного розвитку, 
торгівлі, промисловості та інфраструктури райдержадміністрації, управління 



Держпродспоживслужби в Голованівському районі, управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації, відділу поліції та податкової 

служби проводиться відповідна робота з керівниками ринків, магазинів, 
власниками кіосків та інших закладів торгівлі щодо дотримання ними правил 
торгівельного обслуговування населення, прав споживачів та інших 

нормативно-правових документів. З метою захисту інтересів споживачів в 
районі проводився щодекадний моніторинг цінової ситуації на борошно, хліб 

і хлібобулочні вироби, крупи, цукор, м`ясо, ковбаси варені першого і другого 
ґатунку, олію, молоко, сметану, сир, масло тваринне по дотриманню 

 величини  торговельних  надбавок. 
          Проводиться інформування населення, в районній газеті опубліковано 

2 статті за результатами перевірок. 
 Управлінням Держпродспоживслужби Голованівському районі 

проводилась  інформаційно-розяснювальна робота серед населення, щодо 
можливих ризиків, негативних наслідків для здоров’я від товарів, які 

реалізуються у не встановлених та необладнаних для торгівлі місцях.  
          Інформація була розміщена  шляхом публікацій у поданих до друку 

статтях: «Стихійна торгівля – проблема сьогодення!» та  «Стихійна торгівля 
– лихо населенню…», «Небезпека стихійної торгівлі» в місцевих газетах:  
«Вісник Голованівщини» та «Чисте джерело». 

         З метою ліквідації та запобігання виникнення несанкціонованої торгівлі 
створено робочу групу та затверджено план заходів щодо ліквідації стихійної 

торгівлі.  
         Завідувачами дільничних лікарень ветеринарної медицини району 

постійно здійснюється ветеринарно-санітарний нагляд за наявністю та 
достовірністю ветеринарних документів, дотриманням законодавства  в 

галузі ветеринарної медицини. 
        В осіб, що здійснюють реалізацію молока та молочної продукції 

перевіряються наявність ветеринарної довідки на приховані форми маститів 
та особистої медичної книжки. 

        Реалізація рослинної продукції здійснюється за наявності експертного 
висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. 
         В Голованівському районі  відсутні об’єкти права державної власності, 

що підлягають приватизації . 
        В 2018 році відкрито 5 торговельних павільйони.   

  Будуються 2 магазини по вулиці Ринковій в смт.Голованівськ. 
       

        Суб’єкти підприємницької діяльності  не зверталися до РДА щодо 
сприяння впровадження бізнес-проектів та отримання допомоги для 

започаткування власної справи . 
                                         

Регуляторні акти райдержадміністрацією у 2018 році не приймалися. 
     Відповідно до норм Закону України  «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» - державна 
регуляторна політика в районі спрямована на вдосконалення правового 



регулювання господарських відносин, вдосконалення адміністративних 
відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, 

недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних 
регуляторних актів. Розробниками здійснюється планування, підготовка 
аналізів регуляторного впливу проектів регуляторних актів, проекти 

регуляторних актів проходять процедуру попереднього оприлюднення та 
обговорення.   

       На офіційному веб-сайті Голованівської райдержадміністрації  у  
розділі «Регуляторна політика» відділом економічного розвитку, торгівлі, 

промисловості та інфраструктури постійно висвітлюється інформація щодо 
стану здійснення державної регуляторної політики у районі. 

 
Демографічна ситуація 

Демографічна ситуація  є  незадовільною.  
        Кількість населення району 30 309 чол.  З них -18624 осіб - сільське. 

По віковій категорії  
0-14 років - 4 151 особа,  

15-64 років – 20 106 осіб, 
 Коефіцієнт смертності -18,7. 
        Народилося за 6 місяців 2018  року  101 чол.  (хлопчиків  49, а  дівчаток 

51), померло – 291 особи. Природній приріст - мінус 190 чол. Зареєстрували 
шлюб 44 пар, розірвали шлюбу 6 пар.        

       Проживає  8,668 тис. пенсіонерів, з них за віком 7,108 тис.чол., за 
інвалідністю -953 чол, в разі втрати годувальника -342 чол.,за вислугу років 

189 чол., отримують соціальні пенсії-74 чол., довічне утримання суддів у 
відставці 2 особи. 

       Станом на 01 липня 2018 року середня пенсія по району 2038,88 грн. 
Максимальна пенсія по району 2 особам  по 19840 грн. 

Мінімальна пенсія -1435 -1452 грн. 
Зайняте населення –  28,5  % 

Діти до 18 років -17% 
Пенсіонери – 28,5 %  
Незайняті – 15,4% 

(декрет, допомога ,  
догляд за інвалідами, 

домогосподарки) 
Безробітні -1,14 % 

Інвестиційна діяльність 
Залучення інвестицій та реалізація низки масштабних економічних та 

інфраструктурних проектів у секторах економіки, підтримка процесу формування  
у сфері АПК, переробки та харчової промисловості дозволять поліпшити загальні 

економічні показники розвитку Голованівського району в кількісному вимірі.  
          З метою вільного доступу до інформації, на офіційному веб-сайті 

райдержадміністрації створено банер «Інвестиційна діяльність», який наповнений 
базою інвестиційних можливостей району. Інформація доступна на державній 



мові, в презентації району детально зображена привабливість району для 
інвестицій з переліком інвестиційних пропозицій в розрізі галузей економіки, 

переліком вільних земельних ділянок, приміщень, водних об’єктів т а ін.  
          У І кварталі 2018 року підприємствами та організаціями Голованівського 
району освоєно більше 120 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 7,4% 

загальнообласного обсягу. 
        Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій були власні 

кошти підприємств і організацій, кредити банків та інші позики.   
В поточному році залучалися капітальні інвестиції на підприємства 

промисловості і сільського господарства. 
Значні обсяги коштів з державного та місцевого бюджетів виділялися для 

розвитку інфраструктури району. 
Проводиться  капітальний ремонт поліклініки ЦРЛ. 

У 2017 році підприємствами Голованівського району виконано будівельних 
робіт на суму 6,1 млн. грн., що становило 0,4% загальнообласного обсягу робіт.   

За характером будівництва на обсяги робіт з капітального ремонту 
припало 50,2% загального обсягу виконаних будівельних робіт, з поточного 

ремонту – 39,9%, решта – з нового будівництва, реконструкції та технічного 
переоснащення.  

Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель  

та споруд. 
Затверджений генеральний план селища Голованівськ рішенням селищної 

ради від 29 вересня 2016 року №99 та генеральний план смт.Голованівськ  від 08 
грудня 2017 року №239.  

Комісії 
           В січні – червні 2018 року проведено 6 засідань комісії з питань 

забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат.  Також 6 засідань 

робочої групи по легалізації заробітної плати та тіньової зайнятості населення.  
          Працює комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати 

податків на сьогоднішній день проведено 6 засідань  комісії . 
          Крім цього -  20 комісій ТЕБ та НС, 4- засідань ради по безпеці 
життєдіяльності, 2 - робочої групи по координації і контролю ситуації на 

споживчому ринку району, та відбулося 5 засідання  комісії з планування, 
організації дорожнього руху та його безпеки.   

Відповідно до рішень вищезазначених комісій видані протокольні рішення.  
 

Соціальна сфера 
У гуманітарній сфері району постійна увага приділялась питанням 

забезпечення стабільного функціонування закладів та поліпшення якості надання 
ними послуг населенню. 

Профінансовано галузі (включаючи заробітну плату, енергоносії, видатки на 
утримання, капітальні видатки): 



  Освітянська галузь району має бюджет на 2018 рік - 94,7 млн.грн. З них 
профінансовано на 01 липня 2018 року – 55,0 млн.грн. (Зарплата – 46,8 млн.грн, 

енергоносії – 4,1 млн.грн., харчування – 2,4 млн.грн.). 
  Охорона здоров’я  бюджет  35,5 млн.грн.  Профінансовано 19,0 млн.грн. 

(зарплата – 15,6 млн.грн., енергоносії – 1,1 тис.грн., харчування – 0,2 млн.грн). 

 Бюджет галузі культура  на 2018  рік складає  6,5 млн. грн. Профінансовано 
3,0 млн. грн. (Зарплата  2,6  млн. грн., енергоносії – 0,2 млн. грн.). 

На спорт  заплановано – 1,6 млн. грн. Профінансовано 0,8 млн. грн. З них на 
зарплату -0,7  млн.грн., енергоносії – 0,08 млн.грн. 

В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів вишукано 
можливість та спрямовано у 2018 році із районного бюджету майже  20,1 млн.грн. 

на реалізацію заходів цільових програм. 
Соціальний захист 

Основним завданням управління було і залишається забезпечення, в межах 
своїх повноважень, виконання законів України направлених на соціальний захист 

населення району, шляхом надання різного роду державних соціальних допомог, 
пільг та субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, інших послуг, 
дотримання законодавства про працю та її охорону. 

В Голованівському районі  працює робоча група по легалізації заробітної 

плати та тіньової зайнятості.  Протягом  січня - червня  2018 року проведено 6 
засідань робочої групи, на якому заслухано  77 суб’єктів підприємницької 

діяльності. Робочою групою по легалізації заробітної плати та тіньової зайнятості 
протягом січня-червня  2018 року здійснено обстеження 132 суб’єктів 

господарювання, виявлено 46 порушень, з них 46 усунуто. Під час проведення 
обстежень проводиться роз’яснювальна робота  щодо можливих наслідків 

нелегальної праці. 
З початку 2018 року проведено 152 вивчення стану дотримання 

законодавства про працю підприємствами, установами та організаціями району.  
Із  понад 10000 сімей району станом на 01.07.2018 р. кількість користувачів 

субсидією складає 3269 сімей, з них 2555 сімей отримали готівку на придбання  
твердого палива та скрапленого газу на суму 8058,7 тис. грн., заборгованість 
складає 4553345,0 грн.  та 3269 сім’ям – субсидію на житлово-комунальні послуги 

на загальну суму 9818,2 тис. грн. Заборгованість перед організаціями - 
надавачами комунальних послуг за спожиті отримувачами субсидій послуги 

складає 519674,07 грн. 
Отримувачами допомоги згідно Закону України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми» є близько 1100 сімей району, яким протягом першого півріччя 
нараховано і виплачено 9614,1 тис. грн. Заборгованість відсутня. 

В районі налічується 246 ліквідаторів та потерпілих від аварії на ЧАЕС, 
виплати яким за 6 місяців 2018 року становлять 179949 грн. 

В Голованівському районі працює «мобільний соціальний офіс», який 
відповідно до затвердженого графіку  двічі на місяць здійснює робочі виїзди в 

населені пункти району.  Протягом січня-червня 2018 року «мобільний 
соціальний офіс» 16 раз проводив свою роботу.Станом на 01.07.2018 року 



чисельність громадян, які мали право на пільги становила 7434 осіб, із них: 91 
інвалід війни; 

354 учасники бойових дій, з них 274 учасники АТО, 953 учасники війни. 
До Дня перемоги виплачено разової грошової допомоги ветеранам війни на 

загальну суму  994,5 тис. грн.Відшкодовано кошти на придбання твердого палива 

та скрапленого газу пільговим категоріям населення в сумі 1123,1 тис. грн. 
На лікування важкохворих учасників АТО витрачено 30000 грн. 

За надані комунальними підприємствами  послуги пільговикам, здійснено 
розрахунки в сумі  1678920,07 грн., ще 228590 грн. рахується як заборгованість. 

Заборгованість з виплати готівки за тверде паливо та скраплений газ становить 
501218, грн.На обліку в управлінні знаходиться 63 внутрішньо переміщених 

особи. 
Протягом   2018 року планується оздоровити за кошти районного бюджету 7 

інвалідів загального захворювання, 2 учасника ліквідації аварії на ЧАЕС, 7 
учасників АТО, 2 воїнів-афганців.  

За кошти обласного бюджету 27 сімей учасників АТО оздоровлюються в 
санаторії «Борисфен», м.Очаків. 

Голованівською районною державною адміністрацією вживаються 
організаційні заходи для якісного оздоровлення і відпочинку дітей, зокрема 
забезпечено розробку і реалізацію районної програми оздоровлення та відпочинку 

дітей влітку на  2018 – 2022 роки, затвердженої рішенням Голованівської 
районної ради від 15 грудня 2017 року №267. Для реалізації заходів даної 

Програми у 2018 році було виділено з районного бюджету 352 тисячі гривень, на 
які оздоровлено 45 дітей. 

Відповідно до Програми соціального захисту  малозахищених верств 
населення, громадян, які опинилися в СЖО, інвалідів, ветеранів війни, праці та 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи передбачені 
видатки для виплати щомісячної матеріальної допомоги 90 та 100-річним 

громадянам в сумі 150 грн. кожному, інвалідам по зору в сумі 100 грн. кожному  
та для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, яка 

виплачена 73 громадянам на загальну суму  155686 грн.На матеріальне 
забезпечення роботи управління соціального захисту населення виділено 39150 
грн. 

Поліпшення транспортної доступності 
В районі облаштовано пандусами 91 об'єкт житлового та громадського 

призначення:  управління соціального захисту населення, районного центру 
зайнятості населення, територіального центру, магазини,  школи, лікарні, ФАПи, 

зв’язок. Зареєстрована і працює районна організація інвалідів. Для осіб з 
інвалідністю при Територіальному центрі соціального обслуговування  працює 

соціальне таксі, інвалідам загального захворювання надано 78 послуг соціального 
таксі 35 особам. На обліку знаходиться  169 інвалідів з дитинства І-ІІІ групи  та 

дітей-інвалідів до 18- ти років -116, діти загального захворювання  - 113 чоловік.  
Для осіб з інвалідністю при Територіальному центрі соціального 

обслуговування  працює соціальне таксі, інвалідам загального захворювання надано 



78 послуг соціального таксі 35 особам.  З них 74 послуги на безоплатній основі, 4 
послуги на платній  основі.  

Виконкомами сільських, селищних рад встановлено контроль за врахуванням 
під час проектування та будівництва нових пандусів, проведення їх реконструкції та 
капітальних ремонтів у будівлях та приміщеннях закладів культури, охорони 

здоров’я, навчальних закладів, об’єктів громадського та житлового призначення. 
Вносяться пропозиції проектним організаціям щодо врахування вимог по 

безперешкодному  доступу до об’єктів різного функціонального призначення для 
осіб з обмеженими можливостями та інших маломобільних груп населення під час 

коригування містобудівної документації.  
Забезпечено виділення спеціальних місць для паркування транспортних засобів 

особам з обмеженими фізичними можливостями у місцях безкоштовного 
паркування транспортних засобів. В районі функціонує три майданчики для 

паркування та стоянок транспортних засобів: смт Голованівськ вул. Соборна (площа 
паркувального майданчика 360 м²) загальною кількістю паркувальних місць – 30; 

смт Голованівськ вул. Паркова (площа паркувального майданчику 180 м²) загальною 
кількістю паркувальних місць –15; 

смт Побузьке вул. Першотравнева (площа паркувального майданчику 180 м²) 
загальною кількістю паркувальних місць –15. 

Планується у ІІ півріччі на Побузькому муніципальному ринку встановлення 

кнопок виклику у 2 торгівельних   павільйонах 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

 
Виступили: депутат районної ради Чушкін О.І. 

 
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 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 



16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович 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: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 322 (додається). 
 

Слухали: Про стан реалізації повноважень Голованівським відділом 
Новоукраїнської місцевої прокуратури на території району за І півріччя 

2018 року. 
Інформує: Дьолог Віталій Володимирович - керівник Новоукраїнської 

місцевої прокуратури. 
 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про прокуратуру», керівники 
місцевих прокуратур на відкритому пленарному засіданні відповідної 
ради, на яке запрошуються представники засобів масової інформації, не 

менш як двічі на рік інформують населення відповідної  адміністративно-
територіальної одиниці про результати діяльності на цій території 
шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних даних, у 

зв’язку з цим інформую Вас про вказаний стан справ на території 
Голованівського району. 

На органи прокуратури покладено здійснення координаційної 

діяльності правоохоронних органів з метою протидії злочинності та 
корупції. 

На проведеній в лютому 2018 року координаційній нараді 

розглядались найбільш актуальні питання боротьби зі злочинністю, 
протидії корупції, забезпечення правопорядку та законності на території 
юрисдикції Новоукраїнської місцевої прокуратури. За результатами 

розгляду цих питань приймались та виконувались відповідні рішення. 
Завдяки вжитим заходам упродовж 6 місяців 2018 року 

процесуальними прокурорами Голованівського відділу Новоукраїнської 

місцевої прокуратури спрямовано до суду 77 обвинувальних актів у 
кримінальних провадженнях, підтримано державне обвинувачення у 52 

кримінальних провадженнях, за результатами розгляду яких судами ухвалено 
законні, правосудні рішення. В порядку нагляду за досудовим 



розслідуванням у кримінальних провадженнях процесуальними прокурорами 
скасовано 12 незаконних постанов слідчих. 

У цілому за результатами роботи у 1 півріччі 2018 року 
забезпечено дотримання конституційних прав громадян у кримінальному 
провадженні. Відсутні випадки постановления виправдувальних вироків, 

закриття проваджену стосовно підозрюваних, обвинувачених за 
реабілітуючими підставами. На належному рівні залишається співпраця з 
районним судом щодо своєчасного розгляду клопотань слідчих та 

процесуальних керівників, недопущення тяганини при судовому розгляді 
кримінальних проваджень. 

Вжито також ряд заходів представницького характеру. 

У поточному році Голованівським відділом прокуратури 
пред’явлено 6 позовних заяв на загальну суму 541 тис грн., з яких: 2 на 
207 тис.грн. у сфері земельних відносин, 1 на 3 тис.грн. у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 2 на 25 тис. грн. про 
відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, 1 
на 306 тис. грн. у бюджетній сфері. 

На даний час судами задоволено 5 позовних заяв на суму 235 тис. грн., І 
позовна заява перебуває у провадженні Господарського суду 
Кіровоградської області. 

У 4 справах забезпечено участь прокурорами в судах першої 
інстанції.У І півріччі 2018 року здійснено реальне виконання судових рішень 
- 239 тис грн. із 472 тис грн, залишок невиконаних судових рішень складає 

233 тис. грн. Внесено 1 скаргу на рішення та дії державного виконавця в 
порядку відомчого контролю, яка розглянута та задоволена. 

З метою інформування суспільства щодо результатів роботи на 

вказаному напрямку прокурором тричі здійснено виступи із вказаних 
питань у місцевому ЗМІ та мережі Інтернет. 

У сфері запобігання та протидії корупції за період І півріччя 

поточного року Голованівським відділом Новоукраїнської місцевої 
прокуратури за результатами вивчення законності прийнятих рішень 
органами місцевого самоврядування встановлено, що трьома депутатами 

сільських рад району порушено вимоги ст.172-7 КУпАП, внаслідок чого 
відділом місцевої прокуратури матеріали перевірки спрямовано до УЗЕ 
ДЗЕНПУ в Кіровоградській області для прийняття остаточного рішення. 

Наразі Голованівським районним судом Кіровоградської області 2 
депутатів місцевих рад визнано винними у вчиненні адміністративних 
правопорушень, передбачених ч.ч.І, 2 ст.172-7 КУпАП та накладено 

адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 200 НМДГ. 
Крім того, відділом прокуратури систематично вивчаються декларації 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, в ході опрацювання яких у діях 2 суб’єктів 
декларування виявлено порушення вимог ст.46 Закону України «Про 
запобігання корупції», внаслідок чого матеріали перевірки спрямовано до 

УЗЕ ДЗЕНПУ в Кіровоградській області для прийняття остаточного 



рішення. Крім того, в ході моніторингу електронних декларацій 
встановлено допущення порушення вимог статті 46 Закону України «Про 
запобігання корупції» посадовою особою , в результаті чого відділом 

місцевої прокуратури скеровано подання про вирішення питання щодо 
проведення службового розслідування по встановленню причин та умов, 
що сприяли невиконанню вимог антикорупційного законодавства 

вищезазначеною особою, за результатом розгляду якого посадову особу 
притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 

Також, у ході вивчення декларації осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування виявлено, що 
державним службовцем категорії «В» допущено порушення вимог ч.2 
ст.52 та ч.І ст.46 Закону України «Про запобігання корупції», внаслідок 

чого відділом місцевої прокуратури спрямовано подання про вирішення 
питання щодо проведення службового розслідування по встановленню 
причин та умов, що сприяли невиконанню вимог антикорупційного 

законодавства вищезазначеною особою, зокрема невнесення відомостей 
до декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2017 рік, яке на даний час розглянуто, Голованівським 

районним судом Кіровоградської області вищезазначену особу визнано 
винною у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого 
ч.2ст.172-6 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у виді 

штрафу в розмірі 100 НМДГ. 
Крім цього, встановлено, що вищезазначеною особою порушено 

вимоги ст.52 Закону України «Про запобігання корупції», в результаті 

чого матеріали перевірки скеровано до УЗЕ в Кіровоградській області 
для прийняття остаточного рішення. На даний час протокол про 
адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією стосовно 

вказаної особи перебуває на розгляді в Голованівському районному суді.  
Також, у поточному році Голованівським відділом прокуратури на 

адресу 5 сільських рад району в порядку ст.65 Закону України «Про 

запобігання корупції», скеровано подання про вирішення питання щодо 
проведення службового розслідування по виявленню причин та умов, що 
сприяли порушенню вимог Законів України «Про запобігання корупції», 

«Про органи місцевого самоврядування в Україні» у зв’язку з не 
визначенням постійної комісії ради з питань запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути 

неправомірною вигодою та подарунками, які на даний час розглянуто 
та задоволено. 

З метою інформування суспільства щодо результатів роботи на 

вказаному напрямку у поточному році двічі здійснено виступ у 
місцевому ЗМІ «Вісник ГолованІвщини» та двічі висвітлено діяльність в 
органах влади. 

Значну увагу приділено захисту прав і свобод дітей. 
Так, протягом 6 місяців 2018 року у сфері захисту прав дітей 

Голованівським відділом Новоукраїнської місцевої прокуратури 



здійснювались перевірки додержання вимог законодавства у діяльності 
сектору превенції Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області з 
питань проведення індивідуально-профілактичної роботи з 

неповнолітніми, які відбувають покарання, не пов’язані з позбавленням 
волі та звільненими від відбування покарань, внаслідок чого в порядку 
ст.26 Закону України «Про прокуратуру» внесено 2 вказівки, які 

розглянуто та задоволено, 1 особу притягнуто до відповідальності. 
Крім того, Голованівським відділом Новоукраїнської місцевої 

прокуратури вжито ряд заходів представницького характеру. Так, за 

період І півріччя 2(118 року відділом місцевої прокуратури пред’явлено 3 
позовні заяви на загальну суму 11 977,34 грн, 1 з яких задоволена у 
повному обсязі, здійснено реальне виконання судового рішення, 2 

перебувають на розгляді у Кіровоградському окружному 
адміністративному суді. 

Також, у поточному році ювенальним прокурором тричі 

проінформовано про стан законності на території району в сфері охорони 
дитинства в місцевих ЗМІ та органах державної влади. 

При здійсненні нагляду за додержанням та застосуванням законів 

при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при 
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян протягом 6 місяців 2018 року 

відділом місцевої прокуратури за результатами здійснених перевірок 
внесено 3 вказівки щодо усунення порушень кримінально-виконавчого 
законодавства на адресу Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській 

області, Голованівського районного сектору з питань пробації та ДУ 
«Центр пробації», 2 з яких розглянуті та задоволені, до дисциплінарної 
відповідальності притягнуто 1 особу. 

Крім того, Голованівським відділом місцевої прокуратури за 
результатами здійснення перевірок в порядку нагляду при застосуванні 

заходів впливу за адміністративні правопорушення внесено 3 вказівки на 
адресу Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області та ДУ «Центр 
пробації, 2 з яких розглянуто та задоволено, 1 перебуває на розгляді.  

Загалом, Голованівським відділом Новоукраїнської місцевої 
прокуратури на даний час вживаються та надалі буде вживатись ряд 

заходів з метою забезпечення ефективної та цілеспрямованої реалізації 
конституційних повноважень органів прокуратури України, 

спрямованих на утвердження законності, правопорядку та реального 
захисту інтересів держави. 

 
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 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович 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: 25 
З них: 

«за»    -  25 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 323 (додається). 
 

Слухали: Про затвердження районної комплексної програми соціальної 
підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО, постраждалих 
учасників Революції Гідності та вшанування пам’яті загиблих на 2018-

2020 роки. 
 

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

 

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників 

АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, 



постраждалих учасників Революції Гідності, підтримання їх належного 
морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з 
регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами 
у сфері підтримки учасників АТО, постраждалих учасників Революції 

Гідності та членів їх родин. 
 Також створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та 

поважного ставлення до членів сімей загиблих та учасників АТО, а також 
постраждалих учасників Революції Гідності. 

Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом: 
надання одноразової грошової допомоги пораненим учасникам АТО, 

постраждалих учасників Революції Гідності та сім'ям загиблих; 
 надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством; 

 надання учасникам АТО, постраждалих учасників Революції Гідності 
та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих учасників АТО, 

комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг; 
 забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня 

здоров'я учасників АТО, постраждалих учасників Революції Гідності,  у тому 
числі шляхом залучення  денних стаціонарів;  

увічнення пам'яті загиблих героїв. 

 Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного, 
селищних, сільських бюджетів. 

 Також передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел 
фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

 Термін виконання Програми – 2018-2020 роки. 

 

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 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 



11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович 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: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 324 (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 роки, затвердженої рішенням районної ради від 15 грудня 2015 

року № 27, а саме пункт 17 Заходів щодо реалізації 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 викласти в новій редакції «Виплачувати стипендію 

інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше 
років та особам, яким виповнилось 100 і більше років. Фінансування з 

районного бюджету на  2018 рік – 35000 грн., на 2019 рік – 50000 грн., на 
2020 рік – 50000 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 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович 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: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 325 (додається). 

 
Слухали: Про затвердження районної цільової програми «Доступна 
медицина» на 2018-2020 роки. 

 
Інформує: Фоменко Марина Петрівна – головний лікар КНП 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 



 
На етапі реформування системи охорони здоров’я основною метою є 

побудова нової, ефективної системи громадського здоров’я. Викликами, що 
ставить перед районною владою реформа охорони здоров’я України, є 
необхідність швидкої реорганізації районної мережі медичних установ з 

подальшим її фінансуванням за рахунок державного, обласного, районного, 
місцевих бюджетів, власних надходжень комунального некомерційного 

підприємства «Голованівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Голованівської районної ради та інших залучених коштів.  

Після перетворення 3 серпня 2018 року Голованівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги був зареєстрований в Єдиному 

державному реєстрі підприємств та організацій України, як комунальне 
некомерційне підприємство. 15 серпня 2018 року Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги уклав договір із Національною 
службою здоров’я України. Строк дії договору з 1 жовтня 2018 до 31 грудня 

2018 року. Загальна орієнтовна ціна договору становить 2 850 048,25 гривень.       
Перехід на оплату від НСЗУ не є приводом згортати районні програми з 

підтримки охорони здоров’я.  
Пунктом 5 Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» 

визначено, що до 31 грудня 2019 року реімбурсація здійснюється для 
визначеного Кабінетом Міністрів України переліку медичних станів у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. З 1 січня 2020 року 
запроваджується реімбурсація вартості лікарських засобів, передбачених 

програмою медичних гарантій. Пунктом 3 Постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 серпня 1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань» визначено, що витрати, пов’язані з відпуском лікарських 
засобів безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок асигнувань, 

що передбачаються державним та місцевими бюджетами на охорону 
здоров’я. При цьому пунктом 1 установлено, що безоплатний або пільговий 
відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 

лікування. Тобто, фінансування має здійснюватися за відповідною 
бюджетною програмою (стаття 20 Бюджетного кодексу України про 

програмно-цільовий метод), окремо від оплати за договором Національною 
службою здоров’я України. За вимогами статті 89 Бюджетного кодексу 

України зазначено, що до видатків, що здійснюються з бюджетів міст 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 

районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, належать 
видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними 

закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, 
місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони 

здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та місцеві програми 



надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги 
населенню.  

Попри все є позитивний досвід сучасної медицини: - розвинена мережа 
фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських 
амбулаторій; - успішно впроваджена програма «Доступні ліки»; - розвиток 

телекомунікаційних технологій; - стратегічне бачення розвитку районної 
системи охорони здоров’я. Виконується робота щодо інформатизації 

технологічних процесів управління та входження Центру в єдиний 
інформаційний простір області та України. В 2018 році була проведена 

робота по підключенню всіх лікарських амбулаторій до мережі Інтернет, крім 
того всі лікарі отримали електронний цифровий підпис.  

Голованівський ЦПМСД підключився до системи “eHealth” через МІС 
«Медстар», на даний заключено 14 484 чинних декларацій між пацієнтами та 

лікарями. Протягом 2017-2018 років в Голованівському ЦПМСД було 
придбано для лікарів 10 комп’ютерів та принтерів. Але необхідно придбати 

ще 5 таких комплектів. Були передбачені кошти на виконання завдань та 
заходів на первинному рівні, зокрема: боротьби з туберкульозом, 

ВІЛ/СНІДом та запобігання захворювань на грип та ГРВІ, придбання 
лікарських засобів для пільгових категорій населення району (заключено 
договір з аптекою ПрАТ «Ліки Кіровоградщини» 2017 рік на 55,0 тис. грн. в 

2018 році на 42,0 тис. грн.) У 2017 році ряд сільських рад виділили кошти на 
виплату заробітної плати, нарахувань на заробітну плату для медичних 

працівників, виділили кошти, залучили спонсорів для проведення ремонтних 
робіт та закупівлю медичного обладнання для лікарських амбулаторій, 

фельдшерсько- акушерських і фельдшерських пунктів, які знаходяться на 
підпорядкованій їм території.  

В 2017 році було проведені ремонтні роботи всього на суму 444 706,0 
грн. за кошти бюджету сільських рад та спонсорські кошти. В 2017 році було 

закуплено медичного обладнання всього на суму 196 354,5 грн. за кошти 
місцевого бюджету та бюджету сільських рад. За кошти районного бюджету 

в Голованівському центрі первинної медико-санітарної допомоги 
закупляється туберкулін, вакцина для профілактики грипу, забезпечуються 
безкоштовними ліками пільгові категорії населення. В 2018 році за кошти 

районного бюджету, Молдовської (18,0 тис. грн.), Перегонівської 50,5 тис. 
грн.) та Троянської (20,0) тис. грн. сільських рад були придбані в сільські 

лікарські амбулаторії комп’ютерне обладнання, електрокардіографи, медична 
сумка-укладка для фельдшера (2,5 тис. грн.). Красногірська сільська рада 

виділили кошти 33,0 тис. грн. на проведення поточного ремонту 
фельдшерського пункту. За кошти Розкішненської сільської ради був 

проведений поточний ремонт Новосільського фельдшерського пункту (15,26 
тис. грн.), було виділено кошти на придбання бензину (10,0 тис. грн.), для 

виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва 
Новосільської сільської лікарської амбулаторії 312,5 тис. грн. На придбання 

лікарських засобів для надання невідкладної допомоги населенню 



Розкішненська, Красногірська, Семидубська сільські ради виділили по 5,0 
тис. грн., Клинівська, Молдовська по 2,0 тис. грн., Свірнівська 3,0 тис.грн. 

Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом: - забезпечення 
сучасними автоматизованими робочими місцями з підключенням до мережі 
Інтернет 15 лікарів первинної ланки; - встановлення програмного 

забезпечення на комп’ютери лікарів; - забезпечення 15 мобільними 
діагностичними комплексами кожного лікаря (сумки-укладки з сучасним 

комунікаційним засобом (планшет або ноутбук) з можливістю підключення 
до мережі Інтернет, електрокардіограф, спірометр, пульсоксиметр, 

електронний стетоскоп, апарат для вимірювання глюкози/холестерину крові); 
- забезпечення медичних працівників сучасними ефективними лікарськими 

засобами для надання невідкладної, першої лікарської допомоги населенню; - 
забезпечення населення вакцинами, туберкуліном, лікарськими засобами для 

пільгових категорій населення; - утримання будівель медичних закладів 
первинної ланки на сучасному рівні; - створення відповідних умов роботи 

для медичних працівників поступово вирішить кадрове забезпечення 
сільських закладів охорони здоров’я.  

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 
районного бюджету, передбачених по галузі "Охорона здоров'я", бюджетів 
сільських і селищних рад та інших джерел не заборонених чинним 

законодавством України. Обсяги коштів, які пропонується залучати на 
виконання районної Програми, підлягають уточненню під час затвердження 

(внесення змін) районного бюджету на відповідний рік, виходячи з його 
можливостей. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
 

Виступили: депутат районної ради Комашко Г.В із запитанням в контексті 
даного питання. 

 
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 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 



11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович 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: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 326 (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 п. 15 рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 
261 «Про районний бюджет на 2018 рік» необхідно затвердити 

розпорядження голови Голованівської райдержадміністрації від 13 серпня 
2018 року №206-р «Про зміни до видатків районного бюджету по головних 

розпорядниках бюджетних коштів на 2018 рік» (додається). 
 А також, пропонується  внести зміни до рішення районної ради від 15 
грудня  2017 року №261 «Про районний бюджет на 2018 рік» (із змінами),  а 

саме: 
збільшити видатки районного бюджету у сумі 6228,311 тис.грн. 

(загальний фонд –  3130,288 тис.грн., спеціальний фонд – 3098,023 тис.грн.)  
за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду районного 

бюджету в сумі 2285,1 тис.грн.,  та за рахунок дотацій та субвенцій з 
сільських, селищних бюджетів у сумі 3943,211 тис. грн.;  

збільшити кошти що передаються із загального фонду до спеціального 
фонду (бюджету розвитку) на суму 3098,023 тис.грн.; 

внести  відповідні зміни до додатків   1, 3  до  даного рішення районної 
ради, додатки  2, 4, 5, 6 викласти  у новій редакції (додаються). 

 



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 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович 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: 25 
З них: 

«за»    -  25 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 327 (додається). 
 

Слухали: Про внесення змін до Статуту комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Голованівської районної ради. 
 

Інформує: Явецька Людмила Іванівна – директор КУ «Інклюзивно-
ресурсний центр» Голованівської районної ради. 

 



З метою приведення статуту комунальної установи «Інклюзивно-
ресурсний центр» Голованівської районної ради Кіровоградської області у 

відповідність до вимог чинного законодавства України необхідно внести 
зміни до статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 
Голованівської районної ради Кіровоградської області, затвердженого 

рішенням районної ради від 6 квітня 2018 року № 298 «Про створення 
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Голованівської 

районної ради Кіровоградської області», а саме:  
1.1. Пункт 5 Розділу VII «Матеріально-технічна база та фінансово-

господарська діяльність» доповнити абзацами наступного змісту: 
«Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників 

(учасників) установи, працівників установи (крім оплати праці, нарахування 
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних 

з ними осіб. Доходи (прибутки) комунальної установи «Інклюзивно-
ресурсний центр» використовуються виключно для фінансування видатків на 

утримання установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, 
визначених установчими документами.»  

1.2. Пункт 1 Розділу VIII «Припинення діяльності центру» доповнити 
абзацом наступного змісту: «У разі припинення юридичної особи  
(у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) 

здійснювати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям 
відповідного виду або зарахувати до доходу 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 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 



15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович 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: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 328 (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 земельних ділянок 
пропонується  затвердити технічні документації по нормативній грошовій 

оцінці  земельних ділянок на територіях Наливайківської, Молдовської, 
Перегонівської, Свірнівської сільських рад Голованівського району 

Кіровоградської області. 
 

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 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович 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: 25 

З них: 
«за»    -  25 

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

Прийнято рішення № 329 (додається). 
 

Слухали: Про депутатський запит депутата районної ради Комашка Г.В. 
Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 

 
 На розгляд районної ради надійшов депутатський запит депутата 

районної ради Комашка Г.В. до начальника Голованівського відділення 
«Кіровоградобленерго» Бугаєнка В.А. щодо якості енергопостачання в  

с. Капітанка по вулиці Миру, 202, 203.  
 

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 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович 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: 25 

З них: 
«за»    -  25 

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

Прийнято рішення № 330 (додається). 
 

Слухали: Про депутатський запит депутата районної ради Комашка Г.В. 
 

Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 
 

На розгляд районної ради надійшов депутатський запит депутата 
районної ради Комашка Г.В. до начальника Голованівського відділення 

«Кіровоградобленерго» Бугаєнка В.А. щодо встановлення вуличного 
освітлення в с.Капітанка.  

 
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 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович 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: 25 
З них: 

«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 331 (додається). 

 
 

 
 

Всі питання, які виносилися на розгляд двадцять третьої сесії  районної 

ради сьомого скликання, розглянуто. 

Двадцять третю сесію районної ради оголошую закритою. 

 

 

Голова районної ради        Б.Кучмій 

 


