
   

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 
П Р О Т О К О Л  

 
пленарного засідання двадцять п’ятої сесії районної ради 

VІІ скликання  
 

14 грудня 2018 року        смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 12.10 
 

Усього депутатів – 34 
Присутні - 21 

Відсутні - 13 
 

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 першій сесії присутні, згідно з даними реєстрації  21 

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 Карпюк Євгенія Михайлівна  

7 Комашко Григорій Віталійович  

8 Комашко Михайло Станіславович  

9 Копієвський Михайло Дмитрович  

10 Кучмій Богдан Борисович 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  

12 Лепетун  Юрій Петрович  

13 Лободюк Юрій Михайлович  

14 Маріяшко Олег Валерійович 

15 Сигляк Галина Володимирівна  

16 Рокочук Дмитро Сергійович 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  

18 Тернавська Олена Григорівна  

19 Цобенко Руслан Олександрович 
20 Чушкіна Надія Василівна  



21 Чушкін Олексій Іванович  

 

У пленарному засіданні не беруть участі депутати: 
 

Безушенко Григорій Валентинович 
Гребенюк Микола Петрович 
Гончаренко Костянтин Васильович 

Волошин Валерій Леонідович 
Вонсович Микола Володимирович 

Іщак Олександр Валентинович 
Коваль Володимир Олександрович 

Кравчук Ігор Петрович 
Надольняк Ольга Іванівн  

Погорєлов Сергій Леонтійович  
Ряснюк Леонід Леонідович 

Туз Сергій Віталійович 
Яровий Олександр Володимирович 

 
Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 
Голова районної ради оголосив двадцять п’яту  сесію районної ради сьомого 

скликання відкритою. 
 

У роботі сесії районної ради  беруть участь: 
- депутати районної ради; 

- сільські та селищні голови; 
- керівники установ, підприємств та організацій району;  

- запрошені. 
 

Голова районної ради поставив на голосування пропозицію щодо 
включення до проекту порядку денного питань: 

 
 Про стан виконання районної цільової програми протидії поширенню 

наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів на 2016-2018 роки. 
 Про стан виконання районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-

інфекції СНІДУ на 2017-2018 роки. 
 Про план роботи Голованівської районної ради на 2019 рік.  

 Про затвердження програми культурно-мистецького розвитку 
Голованівського району на 2019 рік. 

 Про затвердження фінансовго плану Комунального некомерційного 
підприємства «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Голованівської районної ради. 
 Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 

2018 рік». 



 Про затвердження технічних документацій по нормативній оцінці земельних 
ділянок. 

 Про внесення змін до Положення про службове житло. 
 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. 

 Про внесення змін до районної цільової програми «Доступна медицини» на 
2018-2020 роки. 

 
 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 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 
20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 

 
Отже, на двадцять четвертій сесії районної ради сьомого скликання 

пропонується розглянути наступні питання: 
 

Вносить питання: районна рада 



1.Про стан виконання районної цільової програми протидії поширенню 
наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів на 2016-2018 роки. 
Інформація: Іванчишиної Надії Іванівни – фахівця з соціальної 

роботи районного центру соціальної служби для сім»ї, дітей та 

молоді районної державної адміністрації.  
 
Вносить питання: районна рада 

2. Про стан виконання районної цільової соціальної програми протидії 

ВІЛ-інфекції СНІДУ на 2017-2018 роки. 
Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного лікаря КНП 

«Голованівський центр первинної медико-санітаної медицини». 
 

Вносить питання: районна рада 

 Про план роботи Голованівської районної ради на 2019 рік.  
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної ради. 

 
Вносить питання: районна рада 

4. Про передачу комунального майна в безоплатне користування. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 
 
Вносить питання: районна рада 

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

районної ради. 

 
Вносить питання: районна рада 

6. Про затвердження районної програми по створенню умов для 
обслуговування адміністративних приміщень районної ради на 2019-2021 роки. 

Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

7. Про затвердження програми культурно-мистецького розвитку 

Голованівського району на 2019 рік. 
Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника відділу 

культури, туризму та культурної спадщини районної державної 
адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

8. Про затвердження районної програми з локалізації карантинних організмів на 
території Голованівського району на 2019-2021 роки. 



Інформаці: Клименка Олександра Вікторовича – начальника 

відділу агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

9.Про комплексу районну програму запобігання та реагування на надзвичайні 
ситуації техногенного та природного характеру у Голованівському районі на 

2019-2023 роки. 
Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника управління 

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

адміністрації. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

10.Про програму економічного і соціального розвитку Голованівського району 

на 2019 рік. 
Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника управління 

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

 
Вносить питання: районна рада 

 Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Голованівської районної ради. 
Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного лікаря КНП 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

 Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 

2018 рік» 
Інформація: Дударя Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

 Про районний бюджет на 2019 рік. 
Інформація: Дударя Василя Серафимовича – начальника фінансового 

управління районної державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

14. 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 питання: районна державна адміністрація 

15. 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 питання: районна рада 

16. Про внесення змін до Положення про службове житло.   
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

17. Про внесення змін до Комплексної програми охорони навколишнього 

природного середовища у Голованівському районі на 2017-2020 роки. 
Інформація: Клименка Олександра Вікторовича – начальника 

відділу агропромислового розвитку районної державної 
адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

18. Про внесення змін до районної комплексної програми профілактики 

злочинності на 2018-2020 роки. 
Інформація: Мазур Аліни Вікторівни – начальника відділу 

юридичної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи, 
запобіганню і виявленню корупції апарату районної державної 

адміністрації. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

19. Про внесення до програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення, громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, інвалідів, 
ветеранів війни, праці, та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи Голованівського району на 2016-2020 роки. 

Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

20.Про внесення змін до районної цільової програми «Доступна медицина» на 

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

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 
 

Голова 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 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 
15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 

З них: 
«за»    -  21 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 

 
Слухали: Про стан виконання районної цільової програми протидії 
поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2016-2018 
роки. 

Інформує: Іванчишина Надія Іванівна – фахівець з соціальної роботи 
районного центру соціальної служби для сім»ї, дітей та молоді районної 

державної адміністрації.  
 



 

 

 

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 Бучацький Андрій Миколайович за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 343 (додається). 
 

Слухали: Про стан виконання районної цільової соціальної програми 

протидії ВІЛ-інфекції СНІДУ на 2017-2018 роки. 



Інформує:: Фоменко Марина Петрівна – головний лікар КНП 
«Голованівський центр первинної медико-санітаної медицини» 

 

Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ/СНІДу на 2017-2018 
роки (далі-Програма) була прийнята рішенням сесії Голованівської районної 
ради від 23 грудня 2016 року №140 «Про затвердження районної цільової 

соціальної  програми протидії ВІЛ/СНІДу на 2017-2018 роки».  
Питання протидії ВІЛ/СНІДу є одним з пріоритетних напрямків державної 

політики у сфері охорони  здоров'я  і соціального розвитку та предметом 
міжнародних зобов’язань України у сфері ВІЛ/СНІДу. 

На сьогодні епідемічна ситуація характеризується широким поширенням 
ВІЛ-інфекції серед представників різних груп населення, насамперед серед 

осіб, які належать до групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, 
переважним ураженням осіб працездатного віку, нерівномірним поширенням та 

зміною основного шляху передачі ВІЛ з парентерельного на статевий. Епідемія 
ВІЛ-інфекції є вагомим чинником негативного впливу на трудоресурсний 

потенціал України та призводить до негативних  соціально-економічних 
наслідків. 

В Голованівському  районі відсутній лікар-інфекціоніст. В кабінеті 
«Довіра» працює лікар-дерматовенеролог.  

В районі на диспансерному обліку знаходиться 44 ВІЛ-інфіковані особи, з 

них 7  дітей, з яких 5  мають статус ВІЛ-інфікованих.  
В 2018 році виявлено 2 нових випадки ВІЛ-інфекції. 

2 жінки з статусом ВІЛ стали на облік по вагітності. 
24 особи отримують АРТ-терапію на базі обласного СНІД-центру. 

Активізовано роботу по профілактиці туберкульозу ВІЛ-інфікованих, в  ІV 
кварталі 2018 року призначено лікування протитуберкульозними препаратами 9 

особам. 
56% ВІЛ-інфікованих пройшли скринінг на туберкульоз. 

За 2018 рік померло 2  ВІЛ-інфіковані особи.  
Швидкі тести на виявлення ВІЛ-інфекції: закуплено 102 шт.; використано 

– 46 шт., з них позитивних – 2 шт. 
На районну цільову соціальну програму протидії ВІЛ/СНІДу на 2017-2018 

роки було заплановано коштів на суму 70 тис. 200 грн., на 2017 рік було 

заплановано коштів на суму 35 тис. 100 грн., профінансовано на суму 35 тис. 
100 грн. із районного бюджету. На 2018 рік було заплановано коштів на суму 35 

тис. 100 грн., на даний час профінансовано на суму 1 тис. 800 грн. із районного 
бюджету.   

На ці кошти в Голованівській центральній районній лікарні, 
Голованівському центрі первинної медико-санітарної допомоги були закуплені 

швидкі тести для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження 
на до пологовому етапі, медичні вироби одноразового використання 

вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів), швидкі 
тести для населення та витратні матеріали, забезпечено обстеження ВІЛ-



інфікованих методом рентгенологічного обстеження  з метою виявлення 
випадку захворювання на туберкульоз, забезпечено лікування опортуністичних 

інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, 
зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб.   

Також за бюджетні кошти, оплата на відрядження, медичні сестри з 

Голованівського ЦПМСД та Голованівської ЦРЛ пройшли навчання з питань 
застосування швидких тестів на виявлення антитіл до ВІЛ-інфекції. Навчання 

проводилося в м. Кропивницькому.  
 

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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 
15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 

З них: 
«за»    -  21 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 



Прийнято рішення № 344 (додається). 
 

Слухали: Про план роботи Голованівської районної ради на 2019 рік. 
Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 

 
Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та статті 32 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» пропонується 

затвердити план роботи Голованівської районної ради на 2019рік (додається) та 
план діяльності Голованівської районної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019рік.  

 

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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 
15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 

З них: 
«за»    -  21 

«проти»    -  00 



«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 345 (додається). 
 
Слухали: Про передачу комунального майна в безоплатне користування. 

Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної ради. 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та розглянувши подання установ пропонується надати в безоплатне 
користування спільне майно територіальних громад сіл та селищ району, а саме 

нежитлові приміщення, терміном з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року:  
- Голованівському  ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області (смт. 

Голованівськ вул. Паркова, 11а) загальною площею 599,52 2; 
- Голованівському відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області 

(смт.Голованівськ вул. Соборна, 23) загальною площею 99,8 кв.м.; 
 Голованівському районному відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного управління юстиції у Кіровоградській області (смт. 
Голованівськ вул. Соборна, 23) загальною площею 116 кв.м.; 

 -  Управлінню соціального захисту населення Голованівської районної 
державної адміністрації (смт. Голованівськ вул. Соборна, 23) загальною 
площею -  354,84 ; 

- Кіровоградському обласному військовому комісаріату (смт. 
Голованівськ вул. Паркова, 28) загальною площею  441,3 кв. м. 

 - Районній організації Товариства Червоного Хреста України (смт. 

Голованівськ вул. Покровська,6) загальною площею 139,8 кв.м. 

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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 



9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 
20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 345 (додається). 
 
Слухали: Про передачу комунального майна в оренду. 

Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної ради. 
 

Керуючись рішеннями районної ради від 12 травня 2010 року № 326 «Про 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ 

району», від 13 липня 2012 року № 211 «Про Методику розрахунку, пропорції 
розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району», розглянувши 
клопотання відповідних установ пропонується передати в оренду майно 

спільної власності територіальних громад сіл та селищ Голованівського району 
– службові кабінети за адресою смт. Голованівськ, вул.. Соборна, 48, терміном з 

1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року та встановити орендну плату 1 грн. за 
1 кв.м. в рік наступним установам: 

-  Голованівській районній державній адміністрації  загальною площею 682 
кв.м.:  
- фінансовому управлінні Голованівської районної державної адміністрації 

загальною площею 141 кв.м.; 
- відділу агропромислового розвитку Голованівської районної державної 

адміністрації загальною площею 70  кв.м.; 
 - Голованівській селищній раді  загальною площею 196 кв.м.; 

- Головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області 
260 кв.м.;  

- Голованівському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді загальною площею 74 кв.м.; 

 - Об’єднаному Трудовому архіву селищних, сільських рад Голованівського 
району загальною площею  106 кв.м.; 



- Територіальному центру соціального обслуговування Голованівського району  
загальною площею 18 кв.м. 

 

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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 
15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 

З них: 
«за»    -  21 

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

Прийнято рішення № 346 (додається). 
 

Слухали: Про затвердження районної програми по створенню умов для 
обслуговування адміністративних приміщень районної ради на 2019-2021 

роки. 
Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної ради. 



 

Районну програма по створенню умов для обслуговування 
адміністративного приміщення районної ради на 2019-2021 роки розроблено з 

метою фінансової підтримки господарчої групи районної  ради і створення умов 
для обслуговування адміністративного приміщення. Основні завдання 
Програми: 1. Утримання в належному стані адміністративного приміщення 

відповідно до діючих санітарно-гігієнічних і протипожежних норм і правил; 2. 
Проведення робіт з благоустрою, озеленення і прибирання території.; 3. Оплата 

праці працівників господарчої групи. 
 З метою виконання зазначених цілей Програмою передбачається 

виділення коштів в сумі: на 2019 рік – 1400 000 гривень; на 2020 рік – 1500 000 
гривень; на 2021 рік – 1600 000 гривень. 

 
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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 
20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 
З них: 



«за»    -  21 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 347 (додається). 

 
Слухали: Про затвердження програми культурно-мистецького розвитку 

Голованівського району на 2019 рік. 
Інформує: Піщик Тетяна Володимирівна – начальник відділу культури, 

туризму та культурної спадщини районної державної адміністрації. 
 

За останні роки було зроблено чимало для адаптації сфери культури до 
нових соціально – економічних умов. З цією метою прийнято Закон України 

«Про культуру», створено відповідні умови для функціонування закладів 
культури і мистецтва.  

 Мережа закладів культури району складає 62 заклади, з них: 27 – клубних 
закладів, 31 – бібліотечний заклад, 2 музеї комунальної власності та 2 початкові 

спеціалізовані мистецькі навчальні заклади. У районі щорічно проводяться 
культурно – мистецькі заходи, урочистості та святкові концерти щодо 
відзначення календарних та знаменних дат, фольклорні, народні  свята, 

конкурси та фестивалі. Проводяться заходи  районного, регіонального та 
обласного рівнів.  

 Протягом 2018 року закладами культури і мистецтва району проведено 
понад тисячу заходів, які відвідали близько 100 тисяч осіб. 

Зусиллями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  
вдалося  зберегти мережу комунальних закладів культури. Надавалася 

підтримка бібліотечним, клубним,  музейним закладам, мистецьким 
колективам. У рамках фінансування з державного фонду регіонального 

розвитку та районного бюджету проведено реконструкцію другого приміщення 
Побузької музичної школи. Досі залишається незакінчений ремонт 

Голованівського районного будинку культури, який фінансувався за рахунок 
державної субвенції. 

Однак галузь «культура» в районі перебуває у стані, що не повною мірою 

задовольняє культурні та духовні потреби жителів.  
Кризові явища в економіці протягом останнього десятиріччя негативно 

позначились насамперед, на стані матеріально – технічної бази закладів 
культури. Існують проблеми з участю колективів району у Всеукраїнських, 

обласних конкурсах та фестивалях, проведенні культурно -  мистецьких заходів 
у районі. Тому виникла потреба прийняття Програми культурно – мистецького 

розвитку Голованівського району на 2019 рік. 
Програма розвитку культури Голованівського району  на 2019 рік (далі –  

Програма)  розроблена  на підставі статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в України”, Закону України  від 14 грудня 2010 року №2778-VІ 

«Про культуру» та на виконання програми соціально - економічного розвитку 
Голованівського району на 2019 рік. 



 
        Метою Програми є створення правових, економічних та організаційних 

умов для подальшого розвитку галузі «культура і туризм» у районі. 
        Основними завданнями Програми є посилення уваги місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до проблем працівників 

культури і мистецтва шляхом спрямування додаткових фінансових ресурсів на 
наступні цілі: 

- оптимізація та розвиток існуючої мережі закладів культури і мистецтва 
району; 

- участь у Всеукраїнських, обласних конкурсах та фестивалях; 
- проведення культурно - мистецьких заходів у районі; 

- встановлення у сільських клубних закладах альтернативних видів опалення; 
- проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури району; 

- забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини, розташованих на 
території району; 

- розвиток бібліотечної справи у районі та поповнення бібліотечних фондів; 
- здійснення протипожежних заходів та заходів з охорони праці;  

- забезпечення закладів культури району сучасною матеріально – технічною 
базою; 
- підтримка, розвиток та пропаганда аматорського мистецтва; 

- розвиток музейної справи у районі; 
- розвиток туристичної галузі у районі; 

- розвиток початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів району. 
    При  формуванні районного бюджету на 2019 рік необхідно передбачити 

кошти в межах наявних фінансових ресурсів та відповідно до законодавства з 
питань формування місцевих бюджетів. 

         Загальний обсяг фінансування заходів програми становить 2018,2 тис.грн., 
в тому числі: за рахунок районного бюджету –  1988,2 тис.грн., за позабюджетні 

кошти – 30,0 тис.грн. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 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 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 
20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 348 (додається). 
 
Слухали: Про затвердження районної програми з локалізації карантинних 

організмів на території Голованівського району на 2019-2021 роки. 
Інформує: Клименко Олександр Вікторович – начальник відділу 

агропромислового розвитку районної державної адміністрації. 
 

Програма з локалізації карантинних організмів на території 
Голованівського району розроблена на виконання законів України «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про 
карантин рослин», відповідно до обласної програми з локалізації та ліквідації 

карантинних організмів на території Кіровоградської області на 2019-2021 
роки, затвердженої обласною радою від 21 вересня 2018 року № 542, та з метою 

затвердження заходів з локалізації та ліквідації карантинних організмів . 
Затвердження «Районної програми з локалізації та ліквідації карантинних 

організмів на території Кіровоградської області на 2019-2021 роки» дасть 
можливість комплексно та ефективно проводити роботи з локалізації та 
ліквідації карантинних організмів на території Голованівського району. 

Карантинні організми – види шкідливих організмів, які у разі занесення 
або обмеженого поширення на території України можуть завдати значної 

шкоди рослинам і рослинним продуктам. На території області широкого 
поширення набули такі карантинні організми як амброзія полинолиста, 

повитиця польова та американський білий метелик, які на території України є 



обмежено поширені. І це є важливою проблемою в регіоні, розв’язання якої і є 
метою даної Програми. 

Усі карантинні організми мають свої особливості, тому і підхід до кожного 
має бути особливим. Найдоцільнішим та оптимальним варіантом є комплекс 
заходів боротьби з карантинними організмами із застосуванням агротехнічних, 

механічних та хімічних методів боротьби. 
Кваліфіковане і ефективне здійснення заходів захисту проти карантинних 

організмів можливе лише на основі глибокого знання біологічних особливостей 
цих організмів та умов, що сприяють зниженню швидкості їх розповсюдження. 

Програма розрахована на 2019-2021 роки і заходи виконуються щороку з 
урахуванням біологічних особливостей карантинних організмів орієнтовно з 

травня по жовтень.  
Виконання Програми та проведення карантинних (фітосанітарних) заходів 

населених пунктах району здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, 
землевласників та землекористувачів. 

В результаті розроблених заходів з локалізації та ліквідації карантинних 
організмів на території Голованівського району механічним, агротехнічним та 

хімічним методами очікується зменшення чисельності карантинних організмів 
та поліпшення фітосанітарного стану району. Це забезпечить раціональне 
використання земель в господарствах всіх форм власності і господарювання на 

території України, підвищить ефективність виробництва сільськогосподарської 
продукції та її якість, сприятиме збереженню природної родючості ґрунтів та 

екології сільськогосподарських угідь. 
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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 



14 Маріяшко Олег Валерійович за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 
20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 349 (додається). 
 

Слухали: Про комплексу районну програму запобігання та реагування на 
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у 
Голованівському районі на 2019-2023 роки. 

Інформує: Артвіх Ірина Олександрівна – начальник управління 
економічного розвитку, торгівлі ,інфраструктури, промисловості та 

надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. 
 

У районі можливі техногенні аварії на інженерних комунікаціях 

життєзабезпечення (мережах водопостачання та водовідведення, тепло - та 

енергозабезпечення) та інших об’єктах, особливо потенційно небезпечних (в районі 

зареєстровано  7  потенційно небезпечних об’єктів, з них  3 – підвищеної небезпеки). 
Постійно мають прояв :  

стихійні явища :  штормові вітри, ожеледі, снігові  замети, повені та паводки, 

градобої, лісові та польові пожежі, які  щороку  наносять значні зб итки господарству 

району;  

 вносять суттєвий негативний вплив екзогенні гідрологічні  

процеси(підтоплення, абразії); 

  постійно, з відповідними елементами небезпеки, виявляється та ліквідується 

велика кількість вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів  другої 

світової війни (з  2000 року знешкоджено   11од.,  а з початку 2010 року -  1 од. );   

 значна  кількість людей, у тому числі з причин невиконання на місцевому рівні 

вимог чинного законодавства щодо впорядкування умов відпочинку на водних 

об’єктах,  гине на воді ( з 2010 року загинуло  4    осіб); 

 значних втрат матеріальних цінностей, ресурсів та людського потенціалу завдає 

також один з найбільших небезпечних факторів на об’єктах, територіях та у побуті –  

пожежі.  Кількісні показники  негативного впливу наслідків пожеж  залишаються  на  
високому рівні   (по району з 2010 року виникло 352 пожежі, на яких загинуло 6 осіб,  

а збитки становлять близько   4 122, 048  тис.грн ). 

 Основними причинами виникнення та збільшення рівня комплексного негатив ного 

впливу наслідків надзвичайних ситуацій (подій)   техногенного та природного 



походження, а також несвоєчасного і невідповідного реагування та надання належної 

допомоги населенню  є : 
 послаблення  механізму регулювання безпеки у виробничій сфері, зниже ння 

стійкості виробництва до аварій внаслідок тривалої структурної перебудови 

економіки; 

  недосконалість законодавчої бази, що в нових економічних умовах не 

забезпечує сталості функціонування виробництва, стимулювання заходів щодо 

зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пом'якшення їх 

наслідків, а також відповідальності власників об'єктів (особливо об’єктів  потенційно 

небезпечних та підвищеної небезпеки)  за  недодержання  відповідного  режиму  

діяльності; 

 потенційне підвищення рівня ускладнення техногенної та пожежонебезпечної 

обстановки у зв’язку з незадовільним станом та зношеністю основних виробничих 

фондів, особливо на підприємствах потенційно небезпечних та підвищеної небезпеки,  

застосування застарілих технологій та обладнання, тривале зниження та припинення 

оновлення  фондів,  значна  зношеність та  застарілість   протипожежного 

обладнання;  
  незадовільний стан забезпечення територіальних невоєнізованих формувань 

та населення району засобами індивідуального радіаційного та хімічного  захисту, 

приладами радіаційної розвідки та дозиметричного контролю;  

 послаблення  вимогливості  та зниження ефективності роботи органів нагляду 

за станом техногенно-екологічної безпеки;  

 припинення (призупинення) внаслідок економічних ускладнень фінансування 

цільових програм, що мають напрямки впровадження заходів щодо попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій  та ефективної ліквідації їх наслідків;  

 зниження  кваліфікаційного  та професійного рівня підготовки керівного 

складу всіх рівнів, персоналу об’єктів (особливо об’єктів потенційно небезпечних та 

підвищеної небезпеки ); 

значне недофінансування щодо створення належних обсягів  матеріально -

технічної бази, яка призначена  для проведення попереджувальних заходів та 

ліквідації наслідків надзвичайних  ситуацій (подій). 
 Досвід останніх років доводить необхідність координації дій при системному 

розв'язанні проблем програмними методами. Такий підхід є виправданим і можливим 

лише за умов :  

 віднесення безпеки населення і територій під час надзвичайних с итуацій (подій) 

до проблем виключної важливості для держави і суспільства, а їх розв'язання - до 

пріоритетної сфери національної безпеки;  

 комплексного підходу до визначення відповідальності за дії, що призводять до 

надзвичайних ситуацій (подій) техногенного і природного характеру, та розв'язання 

цієї проблеми на загальнодержавному і регіональному рівнях;  

 вжиття невідкладних системних заходів з метою створення умов для сталого 

соціально-економічного розвитку району.   

Зазначені умови викликають необхідність формування нової ідеології  попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій (подій), виконання  невідкладних заходів шляхом 

розроблення і реалізації програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації 

природного і техногенного характеру  на  2019 - 2023 роки  і  передбачених  нею  
заходів. 



Метою програми є вирішення комплексу завдань щодо попередження 
виникнення надзвичайних ситуацій (подій)  техногенного та природного 

характеру (зниження рівня негативного впливу) на території району, 
забезпечення відповідного рівня  готовності управління, сил та засобів до 
реагування щодо захисту населення і територій та надання допомоги населенню 

з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій)  в інтересах безпеки 
окремої людини,  суспільства  та  довкілля .  

 
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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 
20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 350 (додається). 



 
Слухали: Про програму економічного і соціального розвитку 

Голованівського району на 2019 рік. 
Інформує: Артвіх Ірини Олександрівн – начальник управління 
економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, промисловості та 

надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. 
 

Програма  економічного  і  соціального  розвитку  Голованівського  
району  на  2019  рік розроблена відповідно до завдань і положень, визначених 

законодавчими та нормативними документами, на виконання розпорядження 
голови облдержадміністрації від 25 вересня 2018 року № 673-р "Про розробку 

проекту програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області 
на 2019 рік», розпорядження голови районної державної адміністрації від 09 

жовтня  2018 року №266-р «Про розробку проекту програми економічного  і 
соціального розвитку Голованівського району на 2019 рік». Методичною 

основою розроблення програми є Закон України «Про державне прогнозування 
та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»  

Проект погоджено з Антимонопольним комітетом у Кіровоградській 
області . 

Програма включає аналіз соціально-економічної ситуації у 2018 році, 

основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району, 
показники діяльності підприємств, перелік об'єктів капітального будівництва, 

перелік галузевих програм. 
Програма визначає основні цілі та завдання економічного і соціального 

розвитку   та основні напрями розвитку на  2019 рік.  
Зміни і доповнення до Програми затверджуються районною радою. 

Звітування про виконання завдань Програми здійснюватиметься за підсумками 
року. 

Метою економічного і соціального розвитку Голованівського району на 
2019 рік є підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості 

району, поліпшення матеріального добробуту населення.   
 Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери 
незадовільний  стан доріг комунальної власності. 

Пріоритети економічного і соціального розвитку 
 подальше впровадження стратегічного планування та програмно-

цільового бюджетування; 
 модернізація  промислового комплексу,підвищення 

конкурентоспроможності місцевої продукції, реалізація пріоритетних  
інвестиційних проектів у промисловості; 

 створення сприятливих умов для розвитку підприємництва; 
-    залучення в економіку вітчизняних та іноземних інвестицій,   

 розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, 
впровадження енергозберігаючих технологій та раціональне використання 

енергоресурсів; 



 забезпечення наповнюваності бюджету, проведення раціональної та 
ефективної бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни, 

підвищення результативності бюджетних видатків;  
 забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних 

напрямках   розвитку, введенні в експлуатацію пускових об'єктів та об'єктів, які 

мають високу соціальну і економічну значимість; 
 підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня 

зайнятості, поліпшення  якості   та  доступності   освіти  і   медичного 
обслуговування, стабільності соціального захисту громадян, розвитку 

туристичного сектору, фізкультури і спорту; 
 створення комфортного для проживання середовища шляхом 

покращання екологічного стану та збалансованого використання природних 
ресурсів. 

Бюджетна та податкова політика 
 Очікувані результати 

збільшення надходжень до районного бюджету, місцевих бюджетів,  
 спрямування видатків бюджету на утримання та розвиток 

соціально-культурної сфери 
Інвестиційна політика 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Цілі та завдання  
створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів по 

об'єктах промислового призначення; 
залучення інвестицій в розбудову соціальної інфраструктури району; 

формування сучасної забудови територій району; 
залучення інвестицій в створення нових та утримання існуючих об'єктів 

благоустрою. 
  Заплановано у 2019 році освоїти інвестиції : 

на оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва ; 
на збільшення заліснення територій шляхом створення нових насаджень   ДП 

Голованівське ЛГ, збереження їх біологічного потенціалу, покращення 
матеріально- технічної бази;  

 придбання  техніки та  модернізація основних засобів ДП "Голованівське 

лісове господарство"; 
 на проведення робіт з реконструкцій, капітального та поточного  ремонтів 

приміщень Голованівської ЦРЛ; 
 на реалізацію проекту -будівництво  елеватора загальним об’ємом 

зберігання 80 тис. тонн зернових та технічних  культур ТОВ АПК "Розкішна",          
 будівництво когенераційної установки на біомасі по вул. Матросова, у смт. 

Голованівськ, ТОВ "Грін-Вольт"   "; 
 продовжити  реконструкцію комплексу будівель нафтобази ТОВ "КРЕАТИВ 

ВОРД"  селище Голованівськ, де буде створено 3 робочих місця; 
 побудувати водонапірну вежу по вулиці Степова та встановлення 

автоматики подачі води; 
 а також  продовження маштабного проекту будівництво дошкільного 



навчального закладу на 120 місць по вулиці   Пушкіна в смтГолованівськ 
 реконструкція дитячого садка «Орлятко» 

 продовження реконструкції Побузької школи 
Очікувані результати 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури; 

відновлення промислового потенціалу;  
 покращення стану навколишнього природного середовища. 

Промисловість 
модернізація  та оновлення  потужностей  на діючих промислових 

підприємствах; 
впровадження сучасних технологій та ресурсозберігаючих процесів. 

Очікувані результати 
збільшення обсягів реалізації промислової продукції (робіт та послуг).   

СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
Демографічна ситуація, зайнятість населення, ринок праці та 

заробітна плата 
Основним фактором зменшення чисельності населення в районі, як і в 

Україні в цілому є  його природне скорочення. Так і в районі демографічна 
ситуація  характеризується зменшенням чисельності населення через його 
природне скорочення.  

Приріст  населення району стабілізується: 
 при належному рівні оплати праці,  

 при доступній та якісній освіті для кожного громадянина, при 
достатньому та доступному рівні медичного обслуговування населення,  

 при забезпеченні молодих сімей житлом та, звичайно, покращення 
екологічної ситуації  у  країні;  

буде покращено зайнятість молодих сімей .   
Дороги і  транспорт 

Основними проблемами є:  
    низька якість покриття автомобільних доріг району; 

    Недостатньо коштів на відновлення дорожнього полотна; 
    високий ступінь зношеності основних фондів усіх видів транспорту та 
дорожнього господарства. 

Цілі та завдання на 2019 рік: 
-  насамперед забезпечення перевезень пасажирів у звичайному режимі руху;  

-  посилення   роботи   з   безпеки   пасажирських   перевезень пасажирів, 
особливо автомобільним транспортом. 

Очікувані результати 
 покращення якості дорожнього покриття 

Середньомісячна заробітна плата 
          Середньомісячна номінальна заробітна плата по підприємствах, 

установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах 
юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з 

відповідним періодом 2018 році очікується в сумі 8200 грн і  зросте  на 24,5% і 



в 2019 році прогноз становить  9 304 грн., що вище рівня мінімальної заробітної 
плати . 

          В подальшому очікується темп росту в 2020 році -113,1%, в 2021 році- 
112,1%. 
Даний приріст заробітної плати насамперед зумовлений підвищенням 

соціальних стандартів і в т.ч. мінімальної заробітної плати до 3723,00 грн. та 
позитивної тенденції підвищення заробітної плати в галузі сільського 

господарства, де заробітна плата протягом 2018  року зросла до 8913,3  грн у 
вересні місяці.  

 Найвища середньомісячна заробітна плата штатного працюючого 
складала у  ДП «Голованівський лісгосп» понад -20 тис.грн., АФ «Хлібороб» -

10,9 тис.грн, ФГ «Колосок» -9,1 тис.грн , ТОВ «ПЗА» -8,7 тис.грн. 
 В законопроекті «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 

передбачається , що розмір мінімальної заробітної плати з  1 січня буде на 
рівні 4 173 грн, а в погодинному розмірі - 25,13 грн. 

За прогнозами Міністерства економічного розвитку і торгівлі  до 2021 
року мінімальна заробітна плата зросте до 6200 грн. Зокрема, очікується, що 

вже в 2019 році мінімальна зарплата зросте до 4 600 грн, в 2020 році - до 5400 і 
в 2021 році - до 6 200 грн. 
 Враховуючи всі чинники, можна сподіватися, що середньомісячна 

заробітна плата по району у 2019 році становитиме не менше 9304 грн., що 
складе в порівнянні з відповідним періодом 2018 року  116%., у 2020 році 

становитиме не менше 10 520 грн., темп зростання  113,1% до попереднього 
року, а  у 2021 році становитиме не менше 11 790 грн., темп зростання  112,1% 

до попереднього року. 
Цілі та завдання розвитку на 2019 рік: 

 створення нових робочих місць, збереження і розвиток трудового 
потенціалу, підвищення конкурентоспроможності робочої сили 

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

надання ними послуг населенню. 
Галузь «Освіта» 
        Систему загальної середньої освіти району, після проведеної реорганізації  

становлять у складі новоствореного Голованівського освітнього округу 3 
навчально-виховних об’єднань,  основу яких становлять 3 опорних 

загальноосвітніх навчальних заклади І-ІІІ ступенів 2 з них в селищах міського 
типу , у складі яких перебувають 24 філії, що знаходяться в сільській 

місцевості. Загалом системою загальної середньої освіти охоплено 2551 дітей. 
Також до об’єднань входять 2 позашкільних  та 11 дошкільних навчальних 

закладів. 
        Систему дошкільної освіти складають  окрім 11 ДНЗ, ще 16 філій опорних 

закладів які віднесено до типу «загальноосвітній навчальний заклад-
дошкільний навчальний заклад», що дає можливість надавати якісні послуги 

дошкільної освіти населенню всього району. Системою дошкільної освіти 
району охоплено 1010 дітей. 



        Планово проводиться поліпшення матеріально-технічної бази опорних 
закладів та їхніх філій. З метою зменшення витрат на енергоресурси, та 

поступового переходу на альтернативні види палива модернізуються котельні 
та замінюються опалювальні котли.  
     Для створення умов рівного доступу до якісної освіти у районі діють 10 

освітянських програм 
Проблемні питання: 

 недостатнє фінансування виконання протипожежних заходів 
підпорядкованих навчальних закладів; 

 матеріально-технічна база опорних закладів; 
 недостатня забезпеченість закладів освіти педагогічними працівниками з 

фаховою освітою. 
Цілі та завдання на 2019 рік: 

 створення умов для максимального задоволення суспільних потреб у 
якісних освітніх послугах; 

 системна робота щодо збереження здоров’я учнів, попередження 
асоціальних проявів та профілактики шкідливих звичок у молодіжному 

середовищі; 
 забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти, 

покращення матеріально-технічної бази; 

 формування якісного інформаційно-освітнього простору для задоволення 
потреб та інтересів територіальних громад; 

 збільшення мережі ДНЗ (будівництво нового дитячого садка); 
 оновлення змісту позашкільної освіти. 

Очікувані результати: 
 забезпечення інтелектуального розвитку дітей, формування їх ціннісних 

орієнтацій, можливості дітей району долучитися до європейських та світових 
освітніх програм; 

 поліпшення якості надання освітніх послуг для населення, за запитом у 
якісних освітніх послугах; 

 досягнення результатів в МАН; 
забезпечення якості загальної середньої освіти, підвищення результативності 
Охорона здоров'я 

Зміцнення здоров'я населення, організація і забезпечення якісного і 
доступного медичного обслуговування  залишається одним зі стратегічних 

питань розвитку району. 
        В галузі «охорона здоров’я» накопичилось багато проблем, які 

потребували негайного вирішення.  
Діяльність галузі охорони здоров’я була направлена на покращення 

матеріально-технічної бази, а також покращення якості та доступності медичної 
допомоги.  

      Видатки районного бюджету для потреб медичної галузі відповідають 
вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 № 34 «Про 

збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах 
охорони здоров'я для ветеранів війни». 



 Стан фінансування  був задовільний. Виконуються програми. 
Заплановано окрім капітальних ремонтів, реконструкції приміщень –придбати 

медичне обладнанння, меблі, придбати житло для молодого лікаря.  
 Проблемні питання: 

 зношеність медичного обладнання медичних закладів; 

 недостатня забезпеченість санітарним транспортом первинної ланки.  
 недостатньо забезпечений район лікарськими кадрами 

Цілі та завдання на 2019 рік: 
       Підвищення якості надання лікувальних послуг (відповідно до стандартів) 

шляхом запровадження сучасних технологій; забезпечення необхідним 
сучасним діагностичним та лабораторним   обладнанням,  лікувальними   

засобами   для проведення амбулаторного лікування. Основні зусилля 
спрямовувати на покращення якості та ефективності медичної допомоги, 

надання невідкладної медичної допомоги, пропаганду здорового способу 
життя, впровадження нових механізмів господарювання. 

   Покращення якісного складу кадрів працівників лікувальних закладів 
(залучення молодих фахівців, забезпечення професійного росту, формування 

резерву керівного складу); 
проведення активної роботи із залучення в галузь позабюджетних коштів, 
спрямування їх на покращення матеріального забезпечення галузі;  

пошук додаткових джерел фінансування галузі  шляхом впровадження 
госпрозрахункових механізмів господарювання; 

запровадження єдиної медичної комп'ютерної мережі та електронної медичної 
картки пацієнта; 

подальший розвиток та удосконалення системи медичного страхування. 
Очікувані результати 

 задоволення потреб населення в якісній і доступній медичній допомозі; 
 покращення   показників   стану  здоров'я   населення  та демографічних 

показників. 
Культура та туризм  

Проблемні питання: 
 слабка матеріально-технічна база закладів культури і мистецтва у сільській 

місцевості; 

 9 клубних закладів району потребують капітального ремонту; 
 більшість клубних закладів не опалюються в осінньо-зимовий період. 

Цілі та завдання на 2019рік: 
 покращення технічного стану приміщень закладів культури шляхом 

проведення капітальних та поточних ремонтів, впровадження 
енергозберігаючих технологій та залучення відповідних коштів з усіх джерел 

фінансування; 
 проведення невідкладних протипожежних заходів; 

 забезпечення проведення на високому рівні культурно-мистецьких заходів, 
державних свят, фестивалів та конкурсів; 



 участь народних та аматорських колективів району, учнів позашкільних 
навчальних закладів у міжнародних, Всеукраїнських та обласних заходах, 

конкурсах та фестивалях. 
Очікувані результати 
 збереження мережі закладів культури і мистецтва району; 

 розвиток творчого потенціалу та організація змістовного дозвілля; 
 розвиток туристичної галузі в районі;  

 організація охорони культурної спадщини. 
Фізична культура і спорт 

Проблемні питання: 
 введення у сільських та селищних радах  посад  інструкторів з фізичної 

культури та спорту;  
 відсутність тренерів реабілітологів та лікарів- реабілітологів.  

Цілі та завдання на 2019 році: 
активізувати роботу з залучення у розвиток галузі позабюджетних та 

інвестиційних ресурсів; 
продовжити роботу з покращання якості навчально-тренувального 

процесу та  фізкультурно-спортивних заходів; 
забезпечити підготовку та участь районних спортсменів у обласних, 

Всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 

продовжити роботи з покращання матеріально-технічного стану 
комунальних спортивних баз з метою приведення їх у відповідність до 

сучасних вимог. 
Агропромисловий розвиток  

Важливіша галузь економіки нашого району – сільське господарство. 
Аграрний сектор економіки для району завжди був визначальним в плані 

продовольчої безпеки. 
Очікуваний індекс сільськогосподарської  продукції у 2019 році -100,8%. 

Проблемні питання:  
Головною проблемою розвитку галузі сільського господарства є не 

стабільність, не передбачуваність та не прогнозованість цінової ситуації в 
державі з відповідним паритетом цін, що безпосередньо впливає на собівартість 
продукції та структуру виробництва сільгосппродукції.  

Цілі та завдання на 2019 рік: 
Головною метою у 2019 році буде створення сприятливих умов для 

розвитку високоефективного конкурентоспроможного аграрного комплексу 
району та забезпечення продовольчої безпеки населення. 

Очікувані результати : 
забезпечення стабільного та ефективного функціонування 

агропромислового комплексу; 
перетворення аграрного комплексу у високоефективний, 

конкурентоспроможний сектор економіки; 
підвищення ефективності використання наявного ресурсного потенціалу;  

оновлення матеріально – технічної бази сільськогосподарського 
виробництва; 



інтенсифікація сільськогосподарського виробництва шляхом інтеграції  
сільськогосподарських товаровиробників і переробних підприємств, що 

сприятиме збільшенню обігових коштів, скороченню витрат на виробництво 
продукції, збільшенню рентабельності; 

в галузі тваринництва передбачаються наступні чинники; 

не допускати скорочення маточного поголів’я великої рогатої худоби та 
свиней, а разом з тим збільшення їх кількості; 

не допускати зниження виробництва валової продукції в порівнянні з 
відповідним  періодом. 

 
 

 
      Маємо беззаперечно позитивні показники, перед нашим регіоном стоїть 

складне, проте, життєво необхідне завдання –економічне зростання.  
 

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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 
15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

Результати голосування: 



Усього присутніх: 21 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 351 (додається). 

 
Слухали: Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Голованівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Голованівської районної ради. 

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

 
Комунальне некомерційне  підприємство Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради обслуговує 30400 
чоловік: 25684 дорослого населення, 4716 дитячого населення Голованівського 

району.  
Комунальне некомерційне підприємство "Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради на 2018  рік планує 

отримати  бюджетних асигнувань в сумі 5286,3 тис. грн в тому числі: 3309,3                  
тис. грн. від Національної служби здоров’я  України, 1977,0 тис. грн. кошти 

районного бюджету. 
Кількість штатних посад по Голованівському центру первинної медико-

санітарної допомоги Голованівської районної ради становить 150,75 одиниць, в 
т. ч.: 

лікарі                                     -  25,25   од.; 
середній медперсонал          -  74,5 од; 

молодший  медперсонал      -  31,0 од.; 
інший персонал                     -  20,0   од. 
Дохідна частина фінансового плану на  2018 рік: 
рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» 

становить 5286,3 тис. грн. (доходів загального фонду місцевого бюджету).  
Рядок 080 «Інші операційні доходи» - 68,0 тис. грн. (плата за оренду майна 

бюджетних установ приміщень).  

- 18,0 тис. грн. - надходження за оренду приміщень.  
- 50,0 тис грн.  - відшкодування комунальних послуг орендарями. 
Рядок 150 «Інші доходи»  становить  11,0 тис. грн.: 

- 11,0 тис. грн. – інші джерела власних надходжень (благодійні внески) 
Витрати установи складаються з: 
рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції»  разом становить  4879,6                     

тис. грн. складається в тому числі з : 
матеріальні затрати  становлять – 115,0 тис. грн. в тому числі: 

 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 25,0 тис. грн. 
 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 90,0 тис. грн. 



Витрати на оплату праці  – 2479,4 тис. грн.  
Відрахування на соціальні заходи»  – 486,5 тис. грн.  

Амортизація – 1486,5 тис. грн. 
Інші операційні витрати – 312,2 тис. грн.. 
 «Оплата послуг» 26,0 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата 

інтернет послуг, охорона об'єкту, утилізація відходів, протипожежні заходи); 
 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» –  130,0 тис. грн.  

 медикаменти для пільгових груп населення  - 140,2 тис. грн.   
 видатки на відрядження - 13,0 тис. грн. 

 оплата податків зборів обов’язкових платежів пені тощо – 3,0 тис. грн  
Рядок 090 «Адміністративні витрати» становить»  -  406,6 тис. грн. 

Матеріальні затрати  становлять – 30,0 тис. грн. в тому числі: 
 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 30,0 тис. грн. 

Витрати на оплату праці  – 196,4 тис. грн.  
Відрахування на соціальні заходи»   – 43,2  тис. грн.  

Інші операційні витрати – 137,0 тис. грн. 
 «Оплата послуг» (супроводження та обслуговування програмного 

забезпечення та оргтехніки, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата 
інтернет-послуг, охорона об'єкту); та інше – 135,0 тис. грн; 
 «Видатки на відрядження» – 2,0 тис. грн. 
Рядок 110 «Інші операційні витрати» становить – 0,01 тис. грн. 

(відшкодування за орендоване приміщення). 

Інші операційні витрати  - 0,01 тис. грн.  
Капітальні видатки: 
Рядок 420 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших 
необоротних матеріальних активів – 200,0 тис. грн. ( медичне обладнання); 

500,0 тис грн. (придбання автомобіля). 
Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.  

 
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 Бучацький Андрій Миколайович за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 



6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 
20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 352 (додається). 
 
Слухали: Про внесення змін до рішення районної ради «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» пропонується затвердити розпорядження 

голови Голованівської райдержадміністрації: 
 від 31 липня 2018 року №197-р «Про перенесення кошторисних призначень 

та касових видатків по комунальному закладу «Голованівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги»;  

 -від 20 листопада 2018 року №314-р «Про затвердження розподілу 
додаткового обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на 2018 рік»; 
 від 21 листопада 2018 року №324-р «Про затвердження передбаченого у 
2018 році районному бюджету обсягу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій»; 

 -від 07 грудня 2018 року №341-р «Про перерозподіл субвенцій з державного 
бюджету у грудні 2018 року».  

А також, необхідно 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 1887,218 тис.грн. (загальний 
фонд – 1745,218 тис.грн., спеціальний фонд – 142,0 тис.грн.) за рахунок дотацій 



та субвенцій з сільських, селищних бюджетів у сумі 1887,218 тис. грн.; 
збільшити кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду 

(бюджету розвитку) на суму 142,0 тис.грн.та внести відповідні зміни до 
додатків 1, 3 до даного рішення. 

 

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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 
20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 
З них: 

«за»    -  21 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 353 (додається). 

 
Слухали: Про районний бюджет на 2019 рік. 



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

 
Відповідно до Бюджетного кодексу України пропонується визначити на 

2019 рік:  

доходи районного бюджету у сумі 239 641 200 гривень, у тому числі 
доходи загального фонду районного бюджету – 237 637 400 гривень та доходи 

спеціального фонду районного бюджету – 2 003 800 гривень згідно з додатком 
1 до цього рішення;  

видатки районного бюджету у сумі 239 641 200 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду районного бюджету – 231 275 400 гривень та видатки 

спеціального фонду районного бюджету – 8 365 800 гривень;  
профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 6 362 000 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;  
дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 6 362 000 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;  
оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 4 

000 000 гривень, що становить 1,7 відсотків видатків загального  фонду 
районного бюджету, визначених цим пунктом;                    резервний фонд 
районного бюджету у розмірі 1 213 900 гривень, що становить 0,5 відсотків 

видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.  
 затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами згідно з додатками 3, до цього рішення.  

 затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до 
цього рішення.  

 надати право Голованівській районній державній адміністрації протягом 
2019 року: 1) затверджувати з наступним внесенням змін до рішення 

Голованівської районної ради про районний бюджет розподіл та перерозподіл, 
зміни обсягів міжбюджетних трансфертів у розрізі програмної класифікації 

видатків районного бюджету, а саме: субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам; субвенцій з інших місцевих бюджетів, що передаються 
районному бюджету; субвенцій з районного бюджету до обласного бюджету; 2) 

у разі передбачення району додаткових міжбюджетних трансфертів з 
державного, обласного бюджету – за погодженням з постійною комісією 

Голованівської районної ради з питань бюджету, фінансів, управління 
комунальною власністю та соціально-економічного розвитку затверджувати 

розподіл та перерозподіл, зміни обсягів зазначених трансфертів між сільськими, 
селищними бюджетами та головними розпорядниками коштів районного 

бюджету з наступним їх затвердженням рішенням Голованівської районної 
ради;  

 затвердити на 2019 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде 
здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з  додатком 5 до 

цього рішення. 



  затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію районних 
програм у сумі 6 339 900 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.  

 установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік: 1) до 
доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені 
статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 

101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та 
частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України). 2) джерелами 

формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 
Бюджетного кодексу України;  

  установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого 
бюджету на 2019 рік: 1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 

691 , 97,101 Бюджетного кодексу України; 2) у частині фінансування є 
надходження, визначені пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України; 8. 

Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 
захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на: 

оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; 
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення 

продуктами харчування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; поточні 
трансферти населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам; підготовку 
кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації; забезпечення 

осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами 
медичного призначення для індивідуального користування; оплату послуг з 

охорони комунальних закладів культури; оплату енергосервісу.  
 керуючись статтею 16 Бюджетного кодексу України, надати право 

начальнику фінансового управління Голованівської районної державної 
адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на 

конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету 
на депозитах в установ банків або шляхом придбання державних цінних 

паперів, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного 
бюджетного періоду. Відсотки за користування тимчасово вільними коштами 

районного бюджету, розміщеними на депозитних рахунках у банківських 
установах, спрямовувати на проведення видатків районного бюджету; 
 керуючись статтями 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право 

Голованівській районній державній адміністрації отримувати у порядку, 
визначеному Кабінетом міністрів України, позики на покриття тимчасових 

касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених 
видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок 

коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 
відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до 

кінця поточного бюджетного періоду.  
  керуючись статтями 20, 28, 51, 77 Бюджетного кодексу України, зобов’язати 

головних розпорядників коштів районного бюджету: 1) забезпечити в 
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 

бюджетних установ та закладів відповідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на 



проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами та закладами; 2) затвердити ліміти 
споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної 
установи (закладу), виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань; 3) 

забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах 
установлених лімітів; 4) при виконанні районного бюджету забезпечити у 

повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову 
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами та закладами, не допускаючи будь-якої 
простроченої заборгованості з їх оплати; 5) на виконання вимог наказу 

Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання 
затвердження программно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів» (зі змінами), забезпечити затвердження паспортів бюджетних 
программ і надавати їх на затвердження фінансовому управлінню 

Голованівської райдержадміністрації протягом 45 днів після набрання чинності 
цим рішенням; 6) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно 

до законодавства, а саме: - здійснення публічного представлення та публікації 
інформації про бюджет за бюджетними программами та показниками, 
бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до 

вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 
березня 2020 року; - оприлюднення паспортів бюджетних программ у 

триденний строк з дня затвердження таких документів.  
  надати право Голованівській районній державній адміністрації за 

погодженням з постійною комісією Голованівської районної ради з питань 
бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та соціально-

економічного розвитку здійснювати: - перерозподіл бюджетних призначень 
районного бюджету і надання кредитів з районного бюджету за бюджетними 

програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення 
інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), у 

межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 
бюджетних коштів, відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного 
кодексу України; - передачу бюджетних призначень від одного головного 

розпорядника бюджетних коштів до іншого, відповідно до частини шостої 
статті 23 Бюджетного кодексу України; - за обґрунтованим поданням головного 

розпорядника коштів районного бюджету дозволити фінансовому управлінню 
Голованівської райдержадміністрації здійснювати перерозподіл бюджетних 

асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисах, у розрізі 
економічної класифікації видатків бюджету, а також у розрізі класифікації  

кредитування бюджету щодо надання кредитів з бюджету, в межах загального 
обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо по загальному 

та спеціальному фондах районного бюджету.     
 делегувати Голованівській районній державній адміністрації право укладати 

угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного 
кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 



 рекомендувати органам місцевого самоврядування та зажадати від 
Голованівської об’єднаної державної податкової інспекції забезпечити у 2019 

році виконання затверджених місцевими радами показників податкових і 
неподаткових надходжень загального та спеціального фондів місцевих 
бюджетів району. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 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 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 354 (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» та статті 10 

Земельного кодексу України, розглянувши розроблену Державним 
підприємством «Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою» технічні документації пропонується затвердити технічні 
документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки на територіях 

Перегонівської, Лебединської, Вербівської, Клинівської, Шепилівської 
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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 
20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 
З них: 



«за»    -  21 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 355 (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» та статті 10 
Земельного кодексу України, розглянувши розроблену Державним 

підприємством «Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут 
землеустрою» технічну документацію пропонується затвердити технічні 

документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок на територіях 
Роздольської та Люшнюватської 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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 
15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 



17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 

З них: 
«за»    -  21 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 356 (додається). 

 
Слухали: Про внесення змін до Положення про службове житло.  
Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної ради. 

 

 

 

 
Пропонується внести зміни до Положення про службове житло, 

затвердженого рішенням районної ради від 21 липня 2017 року № 197 «Про 
затвердження Положення про службове житло», а саме Розділ VI 

«Користування службовим житлом» доповнити абзацом такого змісту: «У разі 
поліпшення Користувачем службового жилого приміщення, яке було здійснено 

за згодою балансоутримувача, Користувач має право на відшкодування вартості 
документально підтверджених витрат здійснених ним для поліпшення». 

 
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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 



5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 
20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 357 (додається). 
 
Слухали: Про внесення змін до Комплексної програми охорони 

навколишнього природного середовища у Голованівському районі на 2017-
2020 роки. 

Інформує: Клименко Олександр Вікторович – начальник відділу 
агропромислового розвитку районної державної адміністрації. 

 
Відповідно до пункту 16 частини1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 6,19 Закону України про навколишнього 
природного середовища» та Закону України «Про основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2020 року», Закону 
України «Про екологічну мережу» та Закону України «Про Загальнодержавну 

програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 
роки» розроблення схеми екологічної мережі є необхідністю виконання 

Україною  міжнародних зобов'язань перед Європейським Союзом у галузі 
охорони довкілля. 

Україна є активним співучасником процесу розбудови екомережі та 

єдиною державою на пострадянському просторі, яка має відповідні законодавчі 
документи – Закон України «Про Загальнодержавну програму формування 

національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» від 21.09.2000р.і 
Закон України “Про екологічну мережу” № 1864-IV, від 24.06.2004.  

Концепція екомережі є інтегральною в організації збереження біологічного 
і ландшафтного різноманіття. Вона поєднує в собі всі попередні системи 

охорони природи, пов’язує природоохоронну діяльність із різними секторами 



економіки (аграрним, транспортним, лісовим, туристичним тощо) і є основним 
елементом стратегії збалансованого розвитку. Це якісно новий підхід до 

розв’язання проблеми співіснування сучасного урбаністичного людства у 
відносинах із природою, спрямований на забезпечення функціонування всіх 
природних компонентів довкілля як єдиної цілісної системи. 

Екомережа – єдина територіальна система, яка утворюється з метою 
поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення 

природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного 
та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і 

рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, 

які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного 
середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов’язань України 

підлягають особливій охороні.» (Стаття 3. Закону України “Про екологічну 
мережу”). 

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про екологічну  мережу України» 
завданням законодавства про екомережу є регулювання суспільних відносин у 

сфері формування, збереження та раціонального, невиснажливого використання 
екомережі як однієї з найважливіших передумов збереження сталого, 
екологічно збалансованого розвитку України, охорони навколишнього 

природного середовища, задоволення сучасних та перспективних економічних, 
соціальних, екологічних та інших інтересів суспільства. 

 
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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 



14 Маріяшко Олег Валерійович за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 
20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 358 (додається). 
 

Слухали: Про внесення змін до районної комплексної програми 
профілактики злочинності на 2018-2020 роки. 
Інформує: Мазур Аліна Вікторівна – начальник відділу юридичної, 

мобілізаційної, режимно-секретної роботи, запобіганню і виявленню 
корупції апарату районної державної адміністрації. 

 
Відповідно до указу Президента України від 19 липня 2005 року 

№1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та 
протидії злочинності», з метою своєчасної та якісної організації проведення 

профілактики злочинності та попередження вчинення правопорушень в 
Голованівському районі пропонується внести зміни до районної комплексної 

програми профілактики злочинності на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 
районної ради від 06 квітня 2018 року № 299, а саме, доповнити програму 

Додатком 3 «Ресурсне забезпечення районної комплексної програми 
профілактики злочинності на 2018-2020 роки Голованівського відділу 
Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області» та встановити 

фінансове забезпечення в розмірі 40 тис.грн. для покращення ефективності 
нагляду за дотриманням законності в смт Голованівськ, забезпечення нагляду 

за додержанням законів органами, що проводять оперативно- розшукову 
діяльність та досудове розслідування. Зміцнення законності в застосуванні 

законодавства, здійснення заходів щодо матеріально - технічного забезпечення 
та вирішення питання проведення робіт з ремонту приміщень Голованівського 

відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури 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 Бучацький Андрій Миколайович за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 
20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 

З них: 
«за»    -  21 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 358 (додається). 

 
Слухали: Про внесення до програми соціального захисту малозабезпечених 

верств населення, громадян, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, інвалідів, ветеранів війни, праці, та громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського 
району на 2016-2020 роки. 
Інформує: Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник управління 

соціального захисту населення районної державної адміністрації. 
 

Пропонується внести зміни до Програми соціального захисту 
малозабезпечених верств населення, громадян, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, інвалідів, ветеранів війни, праці, та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського району на 

2016-2020, затвердженої рішенням районної ради від 25 грудня 2015 року №27, 



а саме, пункт 22 «Заходи щодо реалізації програми соціального захисту 
малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці, та 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
Голованівського району на 2016-2020 роки» доповнити підпунктом 2 «Надання 
матеріальної допомоги до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобилській АЕС дружинам померлих громадян із числа ліквідаторів, 
потерпілих, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою»  з обсягом 

фінансування 2019 рік – 16500 грн., 2020 рік – 16500 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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 
15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 



«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 359 (додається). 

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

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

 
Районна цільова програми «Доступна медицина» на 2018-2020 роки» (далі- 

Програма), була затверджена рішенням Голованівської районної ради від 14 
вересня 2018 року №326 «Про затвердження районної цільової програми 

«Доступна медицина» на 2018-2020 роки».  
Даною програмою передбачено, що обсяги коштів, які пропонується 

залучати на виконання районної цільової  Програми, підлягають уточненню під 
час затвердження (внесення змін) районного бюджету на відповідний рік, 

виходячи з його можливостей. 
В Програмі на 2018 рік передбачено фінансове забезпечення в розмірі                 

921,20 тис. грн. 
Перелік заходів, на які було заплановано фінансування за Програмою, 

включав в себе слідуючі: оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 

придбання наркотичних та психотропних засобів, придбання туберкуліну, 
упорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та 
певними категоріями, забезпечення безкоштовним дитячим  харчуванням дітей 

грудного віку та другого року життя, які входять до малозабезпечених сімей, 
поліпшення матеріально-технічної бази та оснащення, кошти медичної 

субвенції, оплата відряджень медичних працівників, адміністративні послуги. 
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. 
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. 

На даний час існує потреба в закупівлі відсутнього комп’ютерного 
обладнання та програмного забезпечення   в Голованівському центрі первинної 
медико-санітарної допомоги. Ряд лікарів до цих пір не забезпечені на робочих 

місцях комп’ютерною технікою, а також потрібно встановити програму 
«МЕДСТАР» на комп’ютери для повноцінної роботи первинної медичної 

допомоги. 
Необхідні також додаткові кошти на лікарські засоби та перев’язувальні 

матеріали для надання невідкладної допомоги.     
В зв’язку із тим, що в грудні 2018 року із бюджету Голованівської 

селищної ради та Вербівської сільської ради надійдуть додаткові кошти на 
придбання лікарських засобів та перев’язувальних матеріалів для надання 

невідкладної допомоги, придбання комп’ютерної техніки та програмного 
забезпечення, виникла необхідність внести зміни в районну цільову програму 

«Доступна медицина» на 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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Комашко Григорій Віталійович  за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович за 

15 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

18 Тернавська Олена Григорівна  за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 



20 Чушкіна Надія Василівна  за 

21 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 

З них: 
«за»    -  21 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 360 (додається). 

 

Всі питання, які виносилися на розгляд позачергової двадцять п’ятої сесії  

районної ради сьомого скликання, розглянуто. 

Двадцять п’яту  сесію районної ради оголошую закритою. 

 

Голова районної ради        Б.КУЧМІЙ



 


