
   

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 
П Р О Т О К О Л  

 
пленарного засідання  двадцять восьмої сесії районної ради 

VІІ скликання  
 

5 квітня 2019 року        смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 12.05 
 

Усього депутатів – 34 
Присутні - 24 

Відсутні - 10 
 

Президія: 
Кучмій Богдан Борисович – голова Голованівської районної ради. 

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

  
Головує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради.  

 
На двадцять восьмій сесії присутні, згідно з даними реєстрації 24 

депутатів. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  

2 Говорун Ярослав Петрович   

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  

5 Гончаренко Костянтин Васильович  

6 Гребенюк Микола Петрович  

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  

8 Комашко Григорій Віталійович  

9 Комашко Михайло Станіславович  

10 Копієвський Михайло Дмитрович  

11 Кучмій Богдан Борисович 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  

13 Лепетун  Юрій Петрович  

14 Маріяшко Олег Валерійович  

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  

16 Сигляк Галина Володимирівна  

17 Рокочук Дмитро Сергійович 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  

19 Свердликівський Віктор Олександрович  

20 Тернавська Олена Григорівна  



21 Туз Сергій Віталійович 

22 Цобенко Руслан Олександрович 

23 Чушкіна Надія Василівна  

24 Чушкін Олексій Іванович  

 

У пленарному засіданні не беруть участі депутати: 

Безушенко Григорій Валентинович 
Бучацький Андрій Миколайович 

Волошин Валерій Леонідович 
Вонсович Микола Володимирович 
Іщак Олександр Валентинович 

Коваль Володимир Олександрович 
Кравчук Ігор Петрович 

Лободюк Юрій Михайлович 
Надольняк Ольга Іванівна 

Яровий Олександр Володимирович 
 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 
Голова районної ради оголосив двадцять восьму 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 з проекту порядку денного питань: 
- Про результати діяльності органів прокуратури Голованівського 

району за 2018 рік; 
- Про результати діяльності Голованівського відділу поліції ГУНП в 

Кіровоградській області на 2018 рік;  
- Про внесення змін до районної цільової програми «Доступна 

медицина» на 2018-2020 роки; 
- Про надання згоди на придбання частини адміністративного 

приміщення; 
- Про надання дозволу на передачу в оренду нерухомого та окремого 

індивідуального майна спільної власності територіальних громад сіл та 

селищ Голованівського району; 
- Про стан виконання програми культурно-мистецького розвитку 

Голованівського району на 2018 рік, 
 

Прошу голосувати. 
 

 



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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 
23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 
 

Отже, на двадцять восьмій сесії районної ради сьомого скликання 
пропонується розглянути наступні питання: 

 
Вносить питання: районна рада 

1. Про звіт голови районної ради. 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голова районної ради. 

 
Вносить питання: районна рада 

2.Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання 
делегованих повноважень. 

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника відділу 

економічного розвитку, торгівлі, промисловості та 

інфраструктури районної державної адміністрації. 
 
 

 



Вносить питання: районна рада 

3. Про результати діяльності органів прокуратури Голованівського району за 

2018 рік. 
Інформація: Горщака Максимільяна Леонідовича – заступника 

керівника Новоукраїнської місцевої прокуратури.  

 
Вносить питання: районна рада 

4. Про результати діяльності Голованівського відділу поліції ГУНП в 
Кіровоградській області за 2018 рік. 

Інформація: Клименко Олега Васильовича – начальника 

Голованівського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області. 

 
Вносить питання: районна рада 

5. Про звіт директора КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Голованівської 
районної ради. 

Інформація: Явецької Людмили Іванівни – директора КУ 

«Інклюзивно-ресурсний центр». 
 
Вносить питання: районна рада 

6. Про внесення змін і доповнень до програми економічного і соціального 

розвитку Голованівського району на 2019 рік. 
Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника відділу 

економічного розвитку, торгівлі, промисловості та 
інфраструктури районної державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна рада 

7. 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». 

 
Вносить питання: районна рада 

8. Про надання згоди на придбання частини адміністративного приміщення .  
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 

 
Вносить питання: районна рада 

9. Про надання дозволу на передачу в оренду нерухомого та окремого 
індивідуального майна спільної власності територіальних громад сіл та 

селищ Голованівського району. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 



10. Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 
2019 рік». 

Інформація: Дударя Василя Серафимовича – начальник 

фінансового управління районної державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

11. Про створення КНП «Голованівська центральна районна лікарня» 

Голованівської районної ради. 
Інформація: Піддубної Валентини Феодосіївни – головного 

лікаря КЗ «Голованівська центральна районна лікарня». 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

12. Про хід виконання районної програми соціального захисту 

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

внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського району на 2016-2020 
роки. 

Інформація: Моренець Надії Іванівни – заступника начальника 

управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

13. Про хід виконання районної програми «Молодь Голованівщини» на 2016-
2020 роки. 

Інформація: Гонтюк Наталії Борисівни – головного спеціаліста 

відділу освіти, молоді та спорту районної державної 

адміністрації. 
 
Вносить питання: районна рада 

14. Про стан виконання програми культурно-мистецького розвитку 

Голованівського району на 2018 рік. 
Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника відділу 

культури, туризму та культурної спадщини районної державної 

адміністрації.  
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

15. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України 

Томашевської О.Ю. 
Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу 

освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. 
 

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 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  24 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято. 
 

Слухали: Про звіт голови районної ради. 
Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 

 
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

представляю до вашої уваги звіт про свою роботу на посаді голови районної 
ради за минулий 2018 рік.  

В основному моя робота була направлена на забезпечення успішного 

виконання програми економічного і соціального розвитку району, 



функціонування існуючих цільових програм та впровадження нових, 
функціонування  закладів комунальної власності, забезпечення потреб 

бюджетних установ.  
Сесійна діяльність. 
Діяльність районної ради здійснювалась відповідно до Конституції 

України, законів України, Регламенту районної ради та рішень районної 
ради. 

Відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» основною формою роботи ради є проведення 

сесій. 
Скликання сесій районної ради проводиться згідно розпоряджень голови 

районної ради при чіткому дотриманні норм Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» регламенту роботи районної ради та Плану 

роботи ради. 
У 2018 році проведено 7 пленарних засідань, з яких 3 скликано 

позачергово в т. ч. 1 за ініціативою голови РДА, 2 за ініціативою голови 
районної ради.  

Загалом на засіданнях сесії прийнято 96 рішень. З них за поданням 
голови РДА – 51, за поданням голови районної ради - 43, за поданням 
депутатів – 2. 

За своїм змістом серед прийнятих рішень були ті, що стосуються 
управління комунальним майном, нових районних програми, питань 

районного бюджету, земельних питань, тощо. 
Для опрацювання зазначених рішень було проведено  

8 засідань постійної комісії з питань бюджету … 
3 засідання постійної комісії з соціальних питань  

2 засідання комісії з питань регламенту … 
1 засідання комісія з питань будівництва, транспорту, зв’язку … 

Серед прийнятих рішень,  хочу звернути вашу увагу на найбільш 
значущі для Голованівщини та які мали реальне практичне застосування: 

В галузі освіти  
Було розглянуто та затверджено основоположну програму розвитку 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2018-2022 роки, за 

якою і працюють сьогодні освітяни; 
Затверджено порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів спільної власності територіальних громад селищ та сіл 
району, що в свою чергу дало можливість вирішити ряд кадрових питань в т. 

ч. за результатами проведення конкурсу призначити директора Побузького 
опорного навчального закладу; 

Також нашим рішенням, було впорядковано використання опорними 
навчальними закладами шкільних автобусів; 

Для забезпечення особливих потреб окремих категорій учнів району в 
минулому році створено Інклюзивно-ресурсний центр, також за результатами 

конкурсу призначено його керівника, затверджено штатний розпис, 
закуплено спеціальне обладнання та розпочато його функціонування.  



В порядку місцевої ініціативи внесено зміни до програми дитяче 
харчування на 2016 – 2020 роки, що дало змогу безкоштовно харчувати 

окремі категорії дітей, безкоштовне харчування яких законодавством не 
передбачено. 

Також змінено структуру Голованівського освітнього округу та 

приєднано ряд дитячих садочків до філій відповідних опорних навчальних 
закладів, приведено у відповідність до чинного законодавства установчі 

документи всіх суб’єктів освітнього округу, в тому числі перейменовано 
опорні школи в ліцеї. 

В галузі медицини 
В рамках реалізації реформ в сфері надання первинної медичної 

допомоги нами прийнято рішення про реорганізацію нашого центру 
первинної медико-санітарної допомоги та перетворено його в комунальне 

некомерційне підприємство,  встановлено порядок складання, затвердження 
та контролю виконання його фінансового плану.  

Також в зв’язку зі зміною механізмів фінансування закладу первинної 
медичної допомоги та з метою його  фінансової стабілізації на перехідний 

період було розроблено, прийнято та неодноразово кориговано районну 
цільову програму «Доступна медицина», що дало змогу забезпечити 
функціонування нашого центру первинної медико-санітарної допомоги та 

виконати всі його зобов’язання в т. ч. по заробітній платі, забезпеченню 
хворих наркотичними та психотропними засобами, іншими медикаментами, 

тощо.  
Крім того прийнято рішення про реорганізацію в комунальне 

некомерційне підприємство і медичного закладу другого рівня, а саме 
Голованівської центральної районної лікарні. 

На виконання районної програми «Медичні кадри» було проведено три 
конкурси на купівлю службового житла для лікарів за наслідками яких нами 

прийнято рішення, та здійснено купівлю житлового будинку по вул. 
Молодіжна, 14 та квартири № 6 в будинку № 25 по вул. Соборна в селищі 

Голованівськ. Загальна сума витрат на купівлю склала 896 тис. грн.. Також 
нами скориговано положення про службове житло, що дасть змогу лікарям 
які його отримали, мати відшкодування за здійснені ними поліпшення.  

В галузі соціального забезпечення 
Оновлено заходи програми соціального захисту малозабезпечених 

верств населення,  громадян які опинилися в складних життєвих обставинах 
….., що забезпечило їх реалізацію на понад 386 тис. грн., в т. ч. запроваджено 

нові види допомог окремим категоріям населення. 
Прийнято нову програму, що має забезпечити підтримку осіб пов’язаних 

з проведенням АТО, на її реалізацію витрачено 235 тис. грн. 
Також нами прийнято ряд рішень щодо розпорядження нерухомим 

майном комунальної власності, що забезпечує його збереження, ефективне та 
раціональне використання. Зокрема за  звітній  період фінансово-

господарським  відділом районної ради укладено 11 договорів оренди, 9 



договорів по відшкодуванню витрат на утримання приміщень, 6 договорів 
безоплатного користування (позички) майном. 

Крім того, завдяки своєчасному коригуванню нами районного бюджету 
у відповідності до потреб, ефективного використання бюджетних коштів та  
спільним зусиллям органів місцевого самоврядування усіх рівнів і органів 

виконавчої влади, в минулому році на об’єктах спільної власності було 
започатковано та  реалізовано ряд інфраструктурних проектів, зокрема: 

Розпочато будівництво дитячого садочка у Голованівську; 
Побудовано нову котельню для дитячого садочка «Малятко»; 

В Голованівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка створено інноваційно 
тренінговий клас, відремонтовано спортзал; 

Продовжувався капітальний ремонт занедбаного корпусу Побузького 
опорного навчального закладу; 

Замінено дах та проведено ремонт приміщення Голованівської ДЮСШ; 
Придбано ТРИ шкільних автобуси; 

Розпочато будівництво Амбулаторії в с. Новосілка; 
Повністю оновлено та відремонтовано 2-й поверх поліклінічного 

відділення Голованівської ЦРЛ ; 
Відремонтовано та переоснащено Лабораторію Голованівської ЦРЛ; 
Тощо. 

За рахунок власних надходжень Районної ради (спец. фонд)  на суму 16.5 
тис. грн. придбано і встановлено металопластикові вікна і двері в 

адміністративному приміщенні, проведено поточний ремонт входу в будівлю 
на суму 80.8тис. грн.  

Участь у заходах: 
Крім численних робочих нарад та зустрічей в тому числі щодо ходу 

робіт з реалізації основних інфраструктурних проектів в районі та низки 
урочистих заходів, що проводилися на протязі року, хотілося відмітити 

наступні заходи в яких я брав участь; 
- У червні за моєї участі відбулося засідання госпітальної ради західного 

госпітального округу; 
- Цього ж місяця в Кропивницьку відбувся форум  “Реформа місцевого 

самоврядування та національної політики: можливість для громад та 

регіонів”; 
- У червні та серпні відповідно в м. Світловодську та м. Гайвороні 

відбулися виїзні засідання координаційної ради при голові обласної ради 
під час яких було ознайомлено учасників з станом соціально-

економічного розвитку та досвідом впровадження актуальних реформ   на 
відповідних територіях. 

- У вересні взяв участь у всеукраїнському семінарі-нараді 
організованому Українською асоціацією обласних та районних рад на 

якому було розглянуто питання стосовно нормативно-правового 
забезпечення діяльності місцевих рад, у першу чергу в контексті 

децентралізації, обговорювалося реформування медицини, освіти, а також 
регіональний розвиток; 



- У жовтні за сприяння обласної ради в Кропивницькому відбулася 
фахова майстерня  на якій розглянуто тему: «Бізнес планування діяльності 

публічних закладів охорони здоров’я, що знаходяться у власності органів 
місцевого самоврядування»; 

- У грудні відбулася рада регіонального розвитку Кіровоградської 

області на якій було окреслено пріоритетні напрямки економічного та 
соціально-культурного розвитку Кіровоградщини, а також завдання по 

впровадженню низки реформ започаткованих урядом та президентом; 
- Також у грудні в с. Капітанка за запрошенням приймав участь в 

громадських слуханнях, щодо обговорення пропозиції Побузької 
селищної ради по створенню ОТГ. 

Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» головою 
районної ради проводиться прийом громадян. 

Протягом звітного періоду до районної ради надійшло  52 звернень. На 
особистому прийомі побувало 49 осіб. 

В переважній більшості випадків громадяни піднімають питання  
соціального захисту, праці і заробітної плати, аграрної політики та земельних 

відносин, транспорту і зв’язку. 
Кожне звернення, яке надійшло до районної ради, було належним чином 

розглянуто та надано відповідь заявникам.  

За звітний період до районної ради надійшло  487  різних документів  в 
т. ч. 7 – запитів на отримання публічної інформації, підготовлено та 

відправлено  178 вихідних документів,  головою районної ради видано 105  
розпоряджень. 

 Станом на сьогодні жодного рішення районної ради чи розпорядження 
голови опротестовано чи скасовано не було. 

Для забезпечення ефективної роботи районної ради, висвітлення її 
діяльності, використовуються різні форми і методи. 

Основним інструментом для висвітлення діяльності районної ради та 
забезпечення доступу до публічної інформації є веб-сайт районної ради, де в 

першу чергу оприлюднюються проекти рішень та прийняті рішення районної 
ради, результати поіменного голосування, протоколи засідань, інша важлива 
інформація та новини. Окремі рішення відповідно до закону, публікувалися в 

друкованих засобах масової інформації  
У діяльності районної ради важливу роль відіграє її апарат, працівники 

якого належним чином протягом минулого року здійснювали забезпечення 
діяльності районної ради, постійних комісій,  забезпечували взаємодію з 

органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого 
самоврядування, надавали їм при необхідності консультативно-методичну 

допомогу.  
Отже, за результатами роботи у 2018 році я хочу щиро подякувати 

депутатському корпусу районної ради, депутатам та колективам інших 
органів місцевого самоврядування, фахівцям та керівництву Голованівської 

РДА, інших організацій та установ, які приймали участь у нашій роботі за 
спільну, командну, навіть можна сказати одностайну роботу, що дала 



можливість започаткувати та реалізувати цілу низку надзвичайно важливих 
для Голованівщини справ. Не дивлячись на те, що 2019 рік це рік виборчий 

який обіцяє бути багатим на політичну турбулентність, закликаю всіх і надалі 
працювати злагоджено та відповідально з повною віддачею сил на благо 
громади Голованівщини, бо насправді у нас попереду ще дуже багато роботи. 

Дякую за увагу.! 

 
Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 
23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 



Прийнято рішення № 378 (додається). 
 

Слухали: Про звіт голови районної державної адміністрації про 
виконання делегованих повноважень. 
Інформує: Артвіх Ірина Олександрівна – начальник відділу 

економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури 
районної державної адміністрації. 
 

Рішенням сесії районної ради «Про делегування окремих повноважень 
Голованівської районної ради Голованівській райдержадміністрації»  

делеговано повноваження. 
       В районі проводяться заходи, направлені на толерантне ставлення до 

громадян національних меншин, забезпечено проведення 
попереджувально-профілактичної та інформаційно-просвітницької 

роботи по запобіганню поширення ксенофобії і расової та етнічної 
дискримінації  серед населення району, особливо серед дітей та учнівської 
молоді.    

       Постійно  проводяться засідання колегії райдержадміністрації, де 
розглядаються питання, в т.ч. заслухано звіти керівників установ, організацій 

району з відповідних питань та розглянуто ряд комплексних перевірок з 
виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 

органів виконавчої влади. 
       Апарат райдержадміністрації, здійснюючи свої повноваження щодо 

правового, кадрового, організаційного, обов’язків з документообігу, 
матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності 

райдержадміністрації, постійно готує аналітичні, інформаційні та інші 
матеріали, планує роботу райдержадміністрації.  

Взято в практику роботи  райдержадміністрації проведення нарад-
семінарів з головами та секретарями сільських (селищних) рад з метою 

надання  методичної допомоги та роз’яснення і практичного використання 
законодавства України, змін до нього, з окремих процедурних питань 
діяльності виконавчого органу, господарської діяльності та інших.  

Належним чином проводиться планування роботи райдержадміністрації 
та контроль за його виконанням, що дозволяє налагодити чітку взаємодію 

відділів, управлінь, служб райдержадміністрації у реалізації своїх 
повноважень, розгляду нагальних питань соціально-економічного розвитку, 

організації і проведенню державних, професійних свят, заходів культурно-
просвітницького напрямків, контролю за  виконанням документів і 

діяльністю структурних підрозділів  райдержадміністрації, органів місцевого 
самоврядування. 

Необхідно  зауважити,   що  зв’язок між  державою  та  громадянином, 
вирішення життєво важливих проблем окремої людини є пріоритетом у 

роботі районної державної адміністрації . 



З метою покращення роботи із зверненнями громадян головою 
райдержадміністрації створено районну постійно діючу комісію з розгляду 

звернень громадян. Так, протягом 2018 року проведено 12 засідань постійно 
діючої комісії, де розглянуто проблемні питання, порушені у зверненнях 
громадян, а також листи, що надійшли з органів влади вищого рівня. За 

результатами даних комісій складено відповідні протоколи. 
Для оперативного реагування на запити та потреби громадян щомісячно 

проводились телефонні «гарячі лінії» за участю керівництва 
райдержадміністрації. Протягом 2018 року проведено 11 телефонних 

«гарячих ліній» керівництва райдержадміністрації. Можливістю 
безпосередньо поспілкуватися із керівництвом району та «телефоном довіри» 

скористались 60 жителів району. На інформацію, що надійшла від громадян 
під час телефонних «гарячих ліній», у разі потреби готувалися відповідні 

доручення та за результатами опрацювання заявникам надавалася письмова 
відповідь. 

Систематично на офіційному веб - сайті райдержадміністрації та у 
місцевій газеті «Чисте джерело» оприлюднюється інформація щодо розгляду 

звернень громадян.  
Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються 

ветерани війни та праці, інваліди, учасники АТО та учасники бойових дій, 

інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують 

соціального захисту та підтримки. Головою районної державної адміністрації 
взято на особистий контроль розгляд звернень від учасників 

антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей, забезпечено 
їх першочерговий особистий прийом. 

Протягом  2018 року жителі району надіслали 951 звернення, з них 925 
індивідуальних, 19 колективних та 7 анонімних. З 951 звернень 457 вирішено 

позитивно, на 483 звернень надано роз’яснення, 9 на розгляді та 1 звернення,  
що переслане за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про 

звернення громадян, 1 звернення, що не підлягає розгляду відповідно до 
статей 8 і 17  Закону України "Про звернення громадян". 
         Відповідно до делегування повноважень була розроблена та 

затверджена Програма соціального і економічного розвитку району. 
Метою економічного і соціального розвитку у 2018 році було 

підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості району, 
поліпшення матеріального добробуту населення. 

Пріоритетами розвитку були:  
- розвиток сільських територій та розбудова соціальної 

інфраструктури; 
- розвиток соціальної інфраструктури села; 

- розвиток промислового комплексу району. 
     І тому, аналізуючи зроблене по виконанню показників програми 

соціального і економічного розвитку району, можна сказати, що ситуація в 



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

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

    Зупинюсь на показниках соціального і економічного розвитку: 
Промисловість 

    В промисловому секторі на сьогоднішній день ситуація є керованою.  
За напрямком економічна ефективність в промисловості    – район постійно 

займає 1 місце серед інших районів області. Галузева структура 
промисловості: переробна, яка включає харчову, легку, виробництво та 

оброблення  деревини, хімічну, металургійне виробництво. 
     На  території  району  працюють підприємства  основного  облікового 

кола, якими   вироблено  промислової  продукції  на  суму більше 2,7 млрд. 
грн., що є основною бюджетоутворюючою галуззю народногосподарського 

комплексу регіону, яка зумовлює стабілізацію соціального стану. Та 
реалізовано товарної продукції майже на 2,8 млрд. грн.  

   Населення, чисельність, склад 
      Демографічна ситуація  є  незадовільною.  
Кількість населення району 30 086 чол.  З них -18380 осіб - сільське.  

Коефіцієнт смертності -18,7. 
Народилося за 12 місяців 2018 року 196 чол, померло – 515 особи. 

Природній приріст - мінус 319 чол. Зареєстрували шлюб 94 пар, розірвали 
шлюб 21 пара. Коефіцієнт смертності -17,1. Кількість живонароджених на 

1000 осіб-6,9. 
Проживає 9,032 тис. пенсіонерів, за інвалідністю -953 чол, в разі втрати 

годувальника -342 чол., отримують соціальні пенсії-74 чол. 
Зовнішньоекономічна та інвестиційна  діяльність, євроінтергація  

       В районі зовнішньоекономічною діяльністю займалися: ДП 
«Голованівське ЛГ», ТОВ «Побузький завод абразивів», ТОВ «Відродження» 

та  ТОВ «Георгбіосистем». 
         Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах 
промисловості. 

В економіку району вклали капітал інвестори 6 країн світу, серед яких 
провідні партнери: Віргінські Острови (Брит.) та Велика Британія.  

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах 
промисловості. 

Підприємствами та організаціями району освоєно майже 280 млн.грн 
капітальних інвестицій що становить 4% загальнообласного обсягу. На 

кожного мешканця району в середньому припало 6718 грн. капітальних 
інвестицій.  

Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій були власні 
кошти підприємств і організацій, кредити банків та інші позики. В звітному 

році залучалися капітальні інвестиції на підприємства добувної та переробної 
промисловості і в аграрний сектор. 



Значні обсяги коштів з державного та місцевого бюджетів виділялися 
для розвитку інфраструктури району. 

Серед важливих для району подій  розпочато будівництво дошкільного 
навчального закладу на 120 місць по вул. Пушкіна в смт. Голованівськ, 
проводилася реконструкція приміщення опорної НВК "Побузька ЗШ І-ІІІ 

ступенів по вул. Шкільній, 8 смт. Побузьке. А також - Капітальний ремонт 
поліклініки Голованівської ЦРЛ (ІІ черга). 

Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель  
та споруд. 

На території району реалізуються такі об’єкти:  
капітальний ремонт поліклініки Голованівської ЦРЛ по вул. 

Незалежності,2 в смт. Голованівськ, капітальний ремонт операційної та 
приймального відділення Голованівської ЦРЛ. 

Також здійснюється будівництво сільської лікарської амбулаторії,  
також розпочато будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі 

штучним покриттям на стадіоні «Колос» за адресою: вул. Соборна,38 в смт. 
Голованівськ Голованівського району, фінансування якого здійснюється за 

рахунок бюджетної програми  «Будівництво футбольних полів зі штучним 
покриттям в регіонах України». 

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації висвітлена інформація 

щодо об’єктів, які розташовані на території району для залучення інвесторів.  
Постійно здійснюються відповідні заходи щодо інформування громадян 

району з питань євроінтеграції: тематичні бесіди, виставки, викладки 
літератури, інформаційні експозиції.   Виготовлено та розповсюджено 

пам’ятку користувачу «Молодь України за інтеграцію в Європу». 
З метою інформування жителів громади селища з питань європейської 

інтеграції, залучення учнівської молоді до активної творчої діяльності, 
виховання патріотизму, шанобливого ставлення до історії, культури, обрядів 

та традицій інших країн,  до Дня Європи в бібліотеці за підтримки Мережі 
центрів європейської інформації України, проходив європейський тиждень 

«Дізнайся про Європу більше» 
                                                          Бюджет, фінанси та  облік 

     Робота  районної державної адміністрації у галузі бюджету і фінансів 

спрямована на забезпечення безперебійного фінансування бюджетних 
установ і закладів та дотримання принципу ефективності і цільового 

використання бюджетних коштів. 
     У рамках визначених пріоритетів проведено роботу по мобілізації коштів 

до бюджетів усіх рівнів. Упродовж останніх років в районі спостерігається 
позитивна динаміка і за підсумками 12 місяців поточного року до загального 

фонду місцевих бюджетів району надійшло власних і закріплених доходів у 
сумі 129839,6 тис.грн., або 109,1% до запланованих  показників.  

Відсутня заборгованість по виплаті пенсій та допомоги станом на 01  
січня  2019 року. А також відсутня недоїмка із страхових внесків економічно 

активних платників до Пенсійного фонду України. 



Немає заборгованості у бюджетних установ по заробітній платі та за 
енергоносії. 

      Протягом минулого року вживалися заходи щодо збільшення надходжень 
до бюджету, погашення податкового боргу, збільшення ставок по місцевих 
податках і зборах. 

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

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

видатки на утримання, капітальні видатки): 
Освітянська галузь району має бюджет на 2018 рік – 103,2 млн.грн. З 

них профінансовано на 01 січня 2019 року –103,1 млн.грн. (Зарплата – 82,6 
млн.грн, енергоносії – 8,7 млн.грн., харчування – 4,9 млн.грн.). 

Охорона здоров’я бюджет 40,7 млн.грн.  Профінансовано 39,9 млн.грн. 
(зарплата – 29,2 млн.грн., енергоносії – 3,6 млн.грн., харчування – 0,6 

тис.грн). 
Бюджет галузі культура  на 2018  рік складає  6,5 млн. грн. 

Профінансовано 6,4 млн. грн. (Зарплата  5,4  млн. грн., енергоносії – 0,6 млн. 
грн.). 

На спорт  заплановано – 1,7 млн. грн. Профінансовано 1,7 млн. грн. З 

них на зарплату – 1,4  млн.грн., енергоносії – 0,2 млн.грн. 
В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів 

вишукано можливість та спрямовано у 2018 році із районного бюджету 
майже  20,6 млн.грн. на реалізацію заходів цільових програм. 

  В січні – грудні 2018 року проведено 24 засідання комісії з питань 
забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат.  
  Також 12 засідань робочої групи по легалізації заробітної плати та 

тіньової зайнятості населення. Робоча група по легалізації заробітної плати та 
тіньової зайнятості   регулярно, у встановлені графіком дні, здійснює 

перевірки суб’єктів господарювання  по легалізації заробітної плати та 
«тіньової» зайнятості. Щомісяця проводяться засідання  робочої групи, на 
яких обговорюється проведена робота з   

 
 

Управління державною власністю, дерегуляція та підприємництво 
      В районі зареєстровано  1 797 суб’єкта господарювання, в т.ч.: 

- фізичних       –   1309 осіб; 
- юридичних  – 488 осіб, в тому числі фермерських господарств 

більше 90.  
З них економічно-активних – 1223.  

               255 - юридичних. 968- фізичних, ФГ-  89, СТОВ- 109. 
 Об’єкти  інфраструктури підтримки малого бізнесу (надання послуг, 

кредитів): 

2- кредитні спілки 



1- асоціація фермерів Голованівського району  
4- філії банків 

1- Центр адміністративних послуг 
    Частка середніх підприємств у загальній кількості підприємств – 4,6%. 
    Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств – 95,4%.  

     На підставі Закону України «Про державну підтримку малого 
підприємництва» рішенням 4ї сесії сьомого скликання  районної ради 

затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у 
Голованівському районі на 2016 -2020 роки (рішення від 26 лютого 2016 року 

№46.  Також рішенням двадцятої сесії районної ради  сьомого скликання від 
06 квітня 2018 року №295 внесено зміни і доповнення до даної програми.  

Протягом цього року надавалися кредити суб’єктам господарювання: 
«Приватбанк»- «Агро-КУБ», «КУБ»; «Ощадбанком»- кредити та компенсація 

відсотків ФГ (за ПКМУ №106), «Будуй своє»;«Райффазен Банк «Аваль»- 
«Довіра», «Відновлювальна кредитна лінія», «Овердрафт», «Івест без 

застави», «Інвестиційні кредити». 
     Проводився пошук суб’єктів, які бажають отримати фінансову допомогу 

на впровадження своїх інвестиційних проектів. Громадянам, що звернулися  
надано консультацію щодо відкриття підприємницької діяльності, реквізити 
Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області, а 

також інформацію про оголошений конкурс бізнес - проектів суб’єктів, 
зразок бланку заяви про надання фінансової допомоги.  

      В 2018 році адміністраторами центру адміністративних послуг 
зареєстровано 2784 заяв на надання адміністративної послуги. З них надано 

дозволів  2296, (інші  140 це – відмови) та  405 - консультацій. 
      Державним реєстратором фізичних та юридичних осіб за 12 місяців  

зареєстровано фізичних осіб – 83, юридичних - 9. Видано 68 витягів для 
суб’єктів господарювання,  проведено   95 реєстрацію змін.  

106 фізичних осіб - припинено діяльність, а юридичних -10. 
 

    До районної ради було 3 звернення від підприємців щодо передачі в 
оренду або у власність приміщень комунальної власності для здійснення 
основної діяльності. 

        З метою недопущення порушень при прийняті рішень органів місцевого 
самоврядування проводилася робота з головами сільських та селищних рад 

щодо дотримання Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності». Підготовлено листи органам 

місцевого самоврядування щодо прийняття рішень як регуляторних актів 
відповідно до законодавства та вимог вищезазначеного закону. Надається 

консультативно-методична допомога сільським та селищним радам. 
    Органами місцевого самоврядування проведено перегляд регуляторних 

актів та встановлено, що вони відповідають державній регуляторній політиці.  
     В поточному році  проведено 3 засідання робочої групи з прискореного 

перегляду регуляторних актів райдержадміністрації.   



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

промисловості та інфраструктури постійно висвітлюється інформація щодо 
стану здійснення державної регуляторної політики у районі. 
     В районі для здійснення усіх вимог чинного законодавства щодо 

використання електронної системи ProZorro розпорядникам державних 
коштів було проведено курс навчання у сфері здійснення публічних 

закупівель представниками Інституту електронних закупівель.  
     Усі розпорядники бюджетних коштів зареєстровані  на електронному 

майданчику. Розрахунки за товари та послуги  оприлюднюються на інтернет 
– порталі. 

     В минулому році надано листи розпорядникам державних коштів щодо 
проведення ними аналізу структури публічних закупівель в розрізі товарних 

груп для визначення частки продукції українського походження. 
     Придбання товарів, робіт та послуг в підприємствах і в органах місцевого 

самоврядування здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні 
закупівлі».  

     Крім того, в електронній системі ProZorro оприлюднюються звіти про 
укладені договори на суму, що перевищує або дорівнює 50 тис.грн. та є 
меншою 200 тис.грн.  

                   Сільське господарство, будівництво та  транспорт та зв'язок 
       В економіці району основне місце належить сільському господарству.  

Площа сільгоспугідь становить 77797 га, в тому числі ріллі 71191 га.  
     У галузі сільського господарства району здійснюють діяльність 2045 

одноосібників, 10 ТОВ і АФ, ФГ-89, ПП -2. Провідна роль у підвищенню 
ефективності роботи агропромислового комплексу району належить 

збільшенню валового виробництва сільськогосподарської продукції за 
рахунок інтенсивних чинників і в першу чергу підвищення продуктивності 

землі та тваринництва.  
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Структура валового виробництва сільського 
господарства, 2018р.

рослинництво

тваринництво

Структура посівних площ під основними 

сільськогосподарськими культурами                                          

(всі категорії підприємства)

Зернові культури

Соняшник

Ріпак

Соя

Картопля

Овочі

Плоди і ягоди

Кукурудза

Гречка

 
      Станом на 01 січня 2019 року обсяги валової продукції сільського 

господарства склали 431 млн. грн. –116%, і у сільськогосподарських 
підприємствах 336,4 млн. грн. –117%.     
       Програми по вирощуванню зернових та олійних культур буде виконано 

шляхом вирощування зерна та соняшнику по інтенсивних технологіях, які 
базуються на комплексному використанні біологічного потенціалу сучасних 



сортів та гібридів, оптимізації мінерального живлення, застосування 
високоефективних хімічних засобів захисту рослин,  регуляторів росту, 

удосконалення комплексів спеціалізованих машин для вирощування, 
збирання та післязбиральної доробки урожаю. 
Основними землекористувачами  в районі є сільськогосподарські 

підприємства у користуванні яких перебуває 36,3  тис.га  земель. Громадянам 
надані землі у власність та користування на площі  37,8  тис.га. 

      У структурі земельного фонду району сільськогосподарські угіддя 
займають 77,7 тис.га або 78%, що свідчить про високий рівень 

сільськогосподарського освоєння земель. Розораність суші 71,2 %. Ліси та 
лісо-вкриті землі займають 13,6 тис.га, що становить 7,5 % від загальної 

площі району. Під забудованими землями зайнято 4,0 тис.га., що становить 
4,6 % від загальної площі району, під водою  - 0,85 тис.га. (1,1%). 

На території Голованівського району діє Програма розвитку земельних 
відносин у Голованівському районі на 2017-2020 роки (далі Програма), якою 

передбачено ряд заходів, фінансування яких заплановано здійснювати за 
рахунок районного та місцевих бюджетів, а саме: фінансування робіт по 

встановленню меж населених пунктів, поновлення грошової оцінки земель 
населених пунктів, інвентаризація земель сільськогосподарського 
призначення за межами населених пунктів.  

       У 2018 році проводились заходи Програми в частині охорони земель 
(рекультивації порушених земель), а саме: засипка виробленого простору 

кар’єру «Центральний» на території Капітанської сільської ради 
Голованівського району.  Роботи проводились без залучення коштів місцевих 

бюджетів за власні кошти ТОВ «Побужського феронікелевого комбінату». За 
звітний період  проведено організаційно-роз'яснювальні роботи щодо 

укладання додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок з метою 
підвищення ставки орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової 

оцінки земель та відповідно подовження терміну оренди земель 
сільськогосподарського призначення державної власності.  

        Налагоджено роботу стосовно надання адміністративних послуг через 
Центр надання адміністративних послуг Голованівської районної державної 
адміністрації згідно із законом. Так на протязі звітного періоду надано 

витягів про нормативну грошову оцінку земельних ділянок 407, витягів з 
Державного земельного кадастру про надання відомостей з ДЗК 978  та 940 

про Державну реєстрацію земельних ділянок. 
Спільно з Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області  

сформовано перелік з 23 земельних ділянок, які включено до Загального 
переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності, права на які буде виставлено на земельні торги. 
Обстежено наявність та фізичний стан пунктів 3-го класу Державної 

геодезичної мережі України. При обстеженні пунктів Державної геодезичної 
мережі 3-го класу було складено картки побудови, обстеження та оновлення 

геодезичних пунктів згідно з розділом 5 додатку 1 до Порядку, зроблені фото 



кожного пункту. Роботи з обстеження пунктів Державної геодезичної мережі 
3-го класу виконані в повному обсязі. 

Діє програмний комплекс НКС. Цей програмний продукт дає змогу на 
базовому рівні виконувати роботи по наповненню, веденню та 
адмініструванню баз даних автоматизованої системи державного земельного 

кадастру, ведення індексних кадастрових планів, реєстрації прав, 
формування даних статистичної звітності базового рівня. 

     Значна увага приділена розвитку дорожньої інфраструктури.  
      В районі працює комісія з питань планування, організації дорожнього 

руху та його безпеки,  проведено 7 засідань комісії.  
      Протяжність автомобільних  доріг, які проходять територією  району: 

- дороги державного значення : 
Благовіщенське-Миколаїв – 43,5 км,  

Тальне – Камянече- Нерубайка- Голованівськ- Благовіщенське- 37 км.;  
- територіального значення – 40,1 км; 

а також дороги місцевого значення – 272 км.,  
- обласного значення – 121,5 км; 

- районного значення – 150, 5 км. 
Філією «Голованівський райавтодор» виконано робіт у січні –грудні 2018  

року  використано всього 13429,1 тис.грн. З них: 

- експлуатаційне  утримання на суму 5719,0 тис. грн., 
- державні дороги на суму 4107,6 тис. грн.,  

- роботи виконані за прямими договорами – 3341,1 тис. грн.  
 

У 2018 році  здійснено роботи по поточному середньому ремонту на 
відрізках: 

смт Голованівськ – с.Перегонівка (напрямок с.Вербове)  – 191,2 тис. грн.; 
смт Голованівськ – вих.Р-06 – 33,8 тис. грн; 

смт Голованівськ – с.Молдовка – с.Люшнювате – 680,3 тис. грн. 
на відрізку смт Побузьке – вих. Р-06, де залучено 139,9 тис .грн. державних 

коштів. 
с. Свірнево- вихід Голованівськ – Люшнювате – 300 тис.грн. 
Голованівськ-Люшнювате 1603,523 тис.грн; 

Голованівськ-Перегонівка – 1348,748 тис.грн. 
с. Маринопіль - с. Розкішна – 866,073 тис.грн.; 

та експлуатаційне утримання  відрізку  смт Голованівськ – с.Молдовка – 
с.Люшнювате – 680,3 тис. грн. 

 
На території району здійснює перевезення офіційний перевізник району 

ПП «Євротранс Юг», яке і є основним перевізником. Укладено договора про 
перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних  маршрутах.  

 
 

Вид компенсаційних пільг  Передбачено на 2018 

рік, тис.грн. 

Здійснено касові 

видатки 



суб’єктам 

господарювання, 
станом на 01  

січня 
(компенсовано у 

2018 році) 
,тис.грн. 

Автомобільний транспорт 169,2 тис.грн. 164,6 тис. грн. 

Залізничний транспорт 4,8 тис.грн.  0,7 тис. грн. 

Послуги зв’язку  95 тис.грн. 56,85 тис. грн 

        
      Рішенням 24 сесії районної ради сьомого скликання від 09 листопада 2018 

року №340 затверджена районна програма розвитку автомобільного 
транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у Голованівському 
районі на 2018-2022 роки. 

      Доручено структурним підрозділам районної державної адміністрації, 
територіальним органам міністерств і відомств України в районі, керівникам 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і 
господарювання – виконавцям заходів цієї програми забезпечити реалізацію 

заходів районної комплексної програми розвитку автомобільного транспорту  
та забезпечення безпеки дорожнього руху у Голованівському районі на 2018 - 

2022 роки. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів  та 
джерел фінансування, напрями реалізації та заходи даної програми 

розміщено на офіційному веб- сайті в розділі «Сфери діяльності» підрозділ 
«Економіка» в рубриці «Транспортне забезпечення».   

На даний час облаштовано пандусами 92 об'єкти житлового та 
громадського призначення:  управління соціального захисту населення, 
районного центру зайнятості населення, територіального центру, магазини,  

школи, лікарні, ФАПи, зв’язок. В районній державній адміністрації постійно 
перебуває на контролі питання щодо житлових умов інвалідів, робочою 

групою постійно проводяться обстеження та вирішення проблемних питань. 
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  

проводить роботу щодо максимального забезпечення інвалідів технічними 
засобами реабілітації.  

На обліку знаходиться  інвалідів з дитинства І-ІІІ групи  та дітей-інвалідів до 
18- ти років - 286, діти загального захворювання  - 60 чоловік.  В районі 

забезпечується належний супровід інвалідів та інвалідів – учасників 
антитерористичної операції, членів їх сімей під час отримання 

адміністративних послуг з питань регулювання земельних відносин, 
оформлення документів з інвалідності, отримання кваліфікаційної медичної 

допомоги, у тому числі реабілітації, психологічної допомоги, 
працевлаштування тощо; постійно перебуває на контролі питання щодо 
житлових умов інвалідів, робочою групою постійно проводяться обстеження 

та вирішення проблемних питань; інвалідам загального  захворювання надано 
196 послуг соціального таксі 61 особам. З них 193послуги (58 особам) на 



безоплатній основі, 3 послуги на платній основі (3 чоловікам) на суму 
346грн. Територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Голованівського району здійснюється обслуговування 
малозабезпечених людей з особливими потребами: медичною сестрою, 
соціальним педагогом (психологом), інструктором з трудової адаптації 

відділення соціально-побутової адаптації, надаються соціально-медичні, 
соціально – побутові, психологічні,інформаційні послуги інвалідам на дому; 

інвалідам, що знаходяться у важкому матеріальному становищі надається 
грошова допомога в межах коштів, що надходять по акції Милосердя 

                                                             Енергоефективність та енергозбереження 
     Розроблена  та  затверджена сесією районної ради Програма 

енергоефективності в Голованівському районі на 2017-2020 роки. Основні 
завдання, а саме: 

1) стимулювання      населення    до   здійснення енергоощадних  заходів; 
2) економія  бюджетними  установами традиційних паливно-мастильних 

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

3) залучення органами місцевого самоврядування інвестицій та кредитних 
коштів для реалізації енергоефективних проектів.  
     Крім цього затверджено Порядок відшкодування з районного бюджету 

частини суми  кредитів інвалідам війни з числа учасників АТО, членам сімей 
загиблих учасників АТО на впровадження енергозберігаючих заходів та 

Порядок  відшкодування з місцевих бюджетів частини суми кредитів та 
частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на придбання 

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

кооперативами для впровадження енергоефективних заходів у житлових 
будинках.  

     В бюджетній сфері проводяться енергоефективні заходи, а саме 
проводилася заміна котлів в шкільних закладах району, продувка систем 

опалення, заміна вікон на енергоефективні. 
Згідно Урядової програми «теплих» кредитів в поточному році 

Голованівською філією ПАТ «Державний ощадний банк України» видано 6 

кредитів  на суму більше 200 тис.грн, де відшкодовано 35% від суми кредиту.  
Соціальний захист та соціальні послуги, 

ринок праці та доходи населення 
         Основним завданням є забезпечення реалізації державної соціальної 

політики у сфері соціального захисту населення  громадянам району, які 
потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави.  Постійно 

нараховуються і виплачуються усі види соціальної допомоги, субсидії, 
надаються пільги, виконуються функції з питань праці та соціально-трудових 

відносин тощо.  
      Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації  

спільно з головним державним інспектором відділу з питань праці, 
зайнятості та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці в 



Кіровоградській області   здійснено інформаційні  рейди з питань легальної 
зайнятості. Проводилась роз’яснювальна робота з приводу важливості та 

переваг офіційного працевлаштування, відповідальності за порушення 
трудового законодавства, видавались «буклети» про основні права під час 
перебування у трудових відносинах та про розміри штрафних санкцій за 

порушення трудового законодавства.  За результатами інформаційного 
рейду, було розповсюджено 118 буклетів з питань переваг легальної 

зайнятості.  З метою допомоги бухгалтерам підприємств, установ та 
організацій  21 лютого 2018 року в  залі засідань Голованівської районної 

ради спеціалістами   Управління Держпраці у Кіровоградській області 
проведено семінар-навчання з актуальних  питань дотримання законодавства 

про працю з суб’єктами господарювання  різних форм власності.   
       Проведено 12 засідань робочої групи по легалізації заробітної плати та 

“тіньової” зайнятості.  Під час проведення обстежень проводиться 
роз’яснювальна робота  щодо можливих наслідків нелегальної праці.  

Відповідно до державної статистичної звітності, заборгованість із 
заробітної плати станом на 01 січня  2019  року відсутня. 

Протягом 2018 року на обліку в Голованівському  районному центрі 
зайнятості перебували  1222 осіб з числа безробітних. 
Протягом  2018 року 146 роботодавцями  було заявлено 1016 вакансій. 

Протягом  року за направленням  служби зайнятості всього отримали роботу 
900 осіб, у тому числі до набуття статусу безробітного 471 особу та 429 осіб з 

числа безробітних.   Із числа     безробітних,  які    мають   додаткові    
гарантії  у   сприянні працевлаштуванню 541 особа (батьки, які мають дітей 

віком до шести років, випускники навчальних закладів,  люди з інвалідністю, 
особи перед пенсійного віку, учасники АТО  тощо), були працевлаштовані  

179 осіб, в тому числі 8 осіб з числа учасників АТО та 10 осіб з числа 
інвалідів.  Рівень працевлаштування даної категорії становить 33%. 

       У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали 
участь 433 безробітних, проходили професійне навчання та підвищували 

кваліфікацію за направленням служби зайнятості 223 особи. 
        На 01 січня 2019 року зареєстрованих безробітних  було 450 осіб, з них 
400 осіб одержують допомогу по безробіттю. 

       В базі даних  центру зайнятості по Голованівському районі налічується 
53 вакансії станом на  01 січня 2019 року, навантаження на одне вільне 

робоче місце становить   більше 8 осіб з числа безробітних. 
Соціальна сфера 

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

надання ними послуг населенню. 
     В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів вишукано 

можливість та спрямовано у 2018 році із районного бюджету майже  20,6 
млн.грн. на реалізацію заходів цільових програм. 

Реформування  мережі навчальних закладів створило умови для 
поліпшення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, 



рівного доступу до якісної освіти, розв’язання питань кадрового та 
матеріально-технічного забезпечення. 

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 проводилося 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. Здійснено переобладнання 
котельні на альтернативне паливо по Новосільській ЗШ-ДНЗ. Замінювалися 

старі вікна на нові металопластикові, проводиться протипожежна обробка 
дерев’яних конструкцій покрівлі та утеплення зовнішніх стін приміщень.   В 

освітній мережі району перебуває 5 закладів дошкільної освіти, 1 
навчально-виховний  комплекс «Перегонівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад»  та  22 філії в яких функціонує 
дошкільний підрозділ ),  3навчально-виховних об’єднань  (у них 20 діючих  

філій, із них - 3 філії мають ІІІ ступінь), 2 заклади позашкільної освіти. 
      Заклади дошкільної освіти відвідують 925 дітей дошкільного віку. За  

даними персоніфікованого обліку частка дітей, які відвідують заклади 
дошкільної освіти складає 88% від їх загальної чисельності.  

Систему загальної середньої освіти району становлять 3 опорних заклади 
загальної середньої освіти, у складі яких перебувають 24 філії (з них 4 філії 
тимчасово припинили діяльність у зв’язку з відсутністю дітей – філія 

«Грузька загальноосвітня школа», філія «Розкішненська загальноосвітня 
школа – дошкільний навчальний заклад», «Роздольська загальноосвітня 

школа – дошкільний навчальний заклад»  «Лебединська загальноосвітня 
школа – дошкільний навчальний заклад» ). Водночас робота освітніх закладів 

району спрямовується на реалізацію державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти, забезпечення створення нового 

освітнього середовища та формування сучасного освітнього простору 
відповідно до Концепції Нової української школи. 

Загальну середню освіту здобувають 2594 учні, із них 59 учнів 
навчаються за індивідуальною формою навчання у зв’язку з відсутністю 

класів.  



Позашкільною освітою охоплено 1614 дітей (70,4 % від загальної 
кількості дітей шкільного віку).  При позашкільних закладах та закладах 

загальної середньої освіти діє 90 гуртків різного спрямування. В районі 
здійснюється впровадження освітньої реформи «Нова українська школа». 
Учителі початкових класів, які  навчають учнів 1-х  

класів у 2018-2019 навчальному році пройшли навчання відповідно до 
концепції «Нова українська школа». 

Згідно розпорядження Голови Кіровоградської облдержадміністрації  
№265-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» у 2018 році, організацію контролю за 

використання зазначеної субвенції» для закладів загальної середньої освіти з 
державного бюджету виділено субвенцію  на нову українську школу на 

придбання меблів, дидактичних матеріалів, на відрядження, на придбання 
комп’ютерної техніки.  

 З метою поліпшення матеріальної бази опорних шкіл відділом освіти, 
молоді та спорту  райдержадміністрації придбано навчальне  обладнання для 

кабінетів хімії, математики, біології та географії.  
На опорний заклад  НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ст. ім.Т.Г.Шевченка – 

гімназія»- 2 кабінета математики, 1 кабінет хімії; Побузька ЗШ І-ІІІ ступенів - 

1 кабінет  математики, 1 кабінет географії, 1 кабінет фізики; НВК 
«Перегонівська ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»- 2 кабінета математики.  

З метою забезпечення підвозу до опорних закладів у 2016 році придбано 
2 шкільних автобуси, у 2017 – 1 шкільний автобус.   В 2018 році придбано 3 

шкільних автобуси, які здійснюють підвезення дітей та педпрацівників, що 
проживають за межею пішохідної доступності, (більше 3 км). По всіх 

опорних закладах розроблені маршрути слідування шкільних автобусів між 
опорними школами та їх філіями.  

По Голованівській  опорній школі підвозиться  355 осіб , підвезення 
здійснюють 6 шкільних автобусів, один - арендований. В цьому році почали 

підвозитись діти, які проживають в віддалених районах смт. Голованівська. 
По Перегонівській опорній школі підвозиться 177 осіб, перевезення 
здійснюється 3 автобусами.  

В загальному по району підвозиться 577 учнів, 33 дошкільнят та 42 
педагогічні працівники. Всі шкільні автобуси пройшли техогляди, 

перебувають в справному стані.  
Відповідно до рішення Голованіської районної ради від 06 квітня 2018 

року № 298 в районі створено інлюзивно-ресурсний центр, затверджено 
Статут комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Голованівської 

районної ради Кіровоградської області».  
Здійснено систему заходів щодо забезпечення рівного доступу для дітей 

з особливими освітніми потребами. За станом здоров’я в районі 21 дитина 
шкільного віку з особливими освітніми потребами здобуває освіту за 

індивідуальною формою навчання.  У закладах загальної середньої освіти 



відкрито 25 інклюзивних класів. До штатних розписів закладів освіти 
введено 25 посад асистентів вчителя.  

 Здійснено підготовку  вчителів для забезпечення професійного 
супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Психолого-педагогічний 
супровід  дітей даної категорії здійснюють вчитель-логопед, дефектолог, 

психологи- фахівці ІРЦ та практичні психологи,  трьох опорних шкіл і їх 
філій.  На кожну дитину розроблено індивідуальну програму розвитку та 

індивідуальний навчальний план. 
Навчально-виховний процес у закладах освіти району забезпечують 396  

педагогічних працівників.  
культура 

       Мережа закладів культури району системи Міністерства культури  
України налічує 62 установи і не змінилася в порівнянні з минулим роком.  З 

них: 27 клубних закладів, 31 бібліотека, 2 музеї комунальної власності, 
Голованівська дитяча школа мистецтв та Побузька дитяча музична школа. 

      Для бібліотечних працівників району проведено семінар-практикум: 
«Публічна бібліотека та інформаційне забезпечення євро інтеграційних 

процесів», «лабораторію» професійної творчості «Досвід кожного – 
багатство всіх», день професійного спілкування «Дизайн фонду», майстер -
клас «Виготовлення книжкової полиці» та «АРТ майданчик». 

      Функціонує створений на базі бібліотеки інформаційно-ресурсний центр. 
Протягом 3 місяців поточного  року надавались бібліотечно-інформаційні 

послуги пільговим категоріям користувачів. 
охорона здоров’я  

       Діяльність галузі охорони здоров’я була направлена на покращення 
матеріально-технічної бази, а також покращення якості та доступності 

медичної допомоги. 
      Основним завданням є забезпечити належне функціонування медичних 

закладів. 
Кількість лікарняних закладів, а також кількість амбулаторно-поліклінічних 

закладів в  
районі. Лікувально-профілактичні заклади району забезпечені  коштами для 
придбання медикаментів для надання безкоштовної медичної допомоги. 

 Голованівська центральна районна лікарня, філія Голованівської 
центральної районної лікарні в смт Побузьке; 

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

питань розвитку  
району.  

 Діяльність галузі охорони здоров’я була направлена на покращення 
матеріально-технічної бази, а також покращення якості та доступності 

медичної допомоги.  
  Виконується програма «Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий діабет та нецукровий діабет». В 2018 на виконання програми 



заплановано 826,6 тис. грн., в тому числі медичної субвенції 446,6 тис. грн.  
та з місцевого бюджету 380,0 тис грн. 

В 2018 році проведено капітальні ремонти: 
- частини другого поверху поліклінічного відділення (місцевий бюджет); 
- капітальний ремонт поліклініки,  

-кабінетів прийому хворих Голованівської ЦРЛ (місцевий бюджет); 
- операційного та приймального відділення. 

- проведено поточний ремонт фасаду головного корпусу  (місцевий 
бюджет); 

- демонтаж будівлі гінекологічного відділення (місцевий бюджет). 
За рахунок коштів місцевого бюджету придбано житло для лікаря-хірурга 

закуплено в 2018 році: 
- меблі в поліклінічне відділення та жалюзі;  

- лабораторні меблі; 
- дві шафи витяжні лабораторні; 

- два холодильника для облаштування помешкання молодих лікарів 
(благодійний фонд) ; 

- медичне обладнання; 
- електроплита. 

 

розвиток фізичної  культури  та спорту 
      Важливими складовими соціально-економічного зростання є розвиток 

фізичної культури і спорту, поліпшення стану здоров'я мешканців району і 
виховання здорового підростаючого покоління. 

      Збережено  в основному фізкультурно – спортивну структуру району і в 
першу чергу, фізкультурні кадри. Одним з напрямків роботи відділу являвся 

стан фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах району. В 
абсолютній більшості дошкільних закладів, загальноосвітніх школах, 

професійно – технічному училищі фізичне виховання проводиться згідно 
вимог. Навчальні групи наповнюються з урахуванням санітарно – гігієнічних 

норм і вимог техніки безпеки. Працюють 3 групи баскетболу, 5 груп 
волейболу, 5 груп футболу та 2 групи легкої атлетики. 
      В районі функціонує дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти , 

молоді та спорту райдержадміністрації. В школі працюють 9 тренерів-
викладачів з дзюдо, футболу, волейболу та гирьового спорту та  важкої 

атлетики. 
    Велика увага в районі приділяється розвитку спорту ветеранів, які постійно 

приймають участь в районних, обласних та всеукраїнських змаганнях з таких 
видів спорту як футбол, гирьовий спорт. 

робота з жінками, молоддю та неповнолітніми   
     За 12 місяців 2018 року проведено 112 рейдів «Діти вулиці», в ході яких 

безпритульних та бездоглядних  дітей не виявлено.  
Регулярно проводяться рейди «Сім’я і діти», в ході яких обстежуються 

умови проживання та виховання дітей, які опинилися в складних життєвих 



обставинах. Так, протягом зазначеного періоду поточного року здійснено  
101 перевірка, про що свідчать складені акти обстежень умов проживання.  

Виявлено випадки безвідповідального ставлення батьків до батьківських 
обов’язків. Батьків попереджено щодо умов проживання та виховання дітей. 
Дані сім’ї перебувають під контролем.  

Органом опіки і піклування протягом 2018 року до районного суду 
направлена 1 позовна заява щодо позбавлення батьківських прав. Притягнуто 

до адміністративної відповідальності по статті 184 КУпАП (неналежне 
виконання батьківських обов’язків) 4 особи. 

Працівниками Центру проводиться ряд заходів з неповнолітніми та 
молоддю, а саме: постійно здійснюються взаємозвірки щодо неповнолітніх 

осіб та молоді, які скоїли злочини та перебувають на обліку в 
Голованівському районному центрі з питань пробації. Протягом звітного 

періоду проводилися інформаційно-просвітницькі заходи щодо профілактики 
правопорушень та злочинності, ведення здорового способу життя, 

попередження рецидивної поведінки; 
проводиться інформаційно-профілактичні заходи, спрямовані на 

підготовку молоді до самостійного життя, формування відповідального 
батьківства, недопущення жорстокого поводження в родині. 

Ведеться робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. В ході роботи батькам надаються рекомендації щодо належного 
догляду за дітьми, створення відповідних умов для їх проживання та 

виховання, проводяться бесіди щодо вживання спиртних напоїв та про 
відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків щодо своїх 

малолітніх дітей. Також працівниками Центру надається ряд консультацій та 
соціальних послуг батькам щодо набуття вмінь, знань, навичок з питань 

виховання дітей та створення належних умов для їх повноцінного розвитку, 
цільового використання коштів, оформлення документів для отримання 

державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, постановки на облік у 
районний центр зайнятості, ведеться робота щодо попередження про 

адміністративну та кримінальну відповідальність за насильство в сім’ї.         
Також, працівниками Центру проводилась інформаційна кампанія щодо 

пропаганди здорового способу життя і попередження негативних проявів у 

дитячому та підлітковому середовищі на базі дитячих оздоровчих таборів.  
Роздавалися  буклети з питань формування  здорового способу життя,  

профілактики  інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДу та 
інше. 

Продовжує функціонувати консультаційний пункт при пологовому 
відділенні Голованівської  РЦЛ з метою запобігання випадків відмов матерів 

від новонароджених дітей, здійснення соціального супроводження таких 
матерів. Протягом звітного періоду відмов  від новонародженої  дитини не 

було.    
Працівники Центру беруть участь у профілактичних рейдах «Діти 

вулиці», «Вокзал» з метою виявлення безпритульних та бездоглядних дітей,  



а також виявлення неповнолітніх, які  споживають  алкогольні напої, 
наркотичні засоби, палять.  

При Голованівській районній державній адміністрації діє координаційна 
рада з питань профілактики наркоманії та протидії злочинності, пов’язаної з 
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів, завданням якої є координація діяльності місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних 

органів, районних та громадських організацій з питань реалізації державної 
політики щодо профілактики наркоманії, протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.  
  Службою у справах дітей ведеться облік дітей, які зазнали насильства в 

сім’ї, інших форм жорстокого і неналежного поводження. 
Працівниками Центру проводиться ряд заходів з неповнолітніми та 

молоддю, а саме: 
постійно здійснюються взаємозвірки щодо неповнолітніх осіб та молоді, 

які скоїли злочини та перебувають на обліку в Голованівському районному 
центрі з питань пробації. Протягом звітного періоду проводилися 

інформаційно-просвітницькі заходи щодо профілактики правопорушень та 
злочинності, ведення здорового способу життя, попередження рецидивної 
поведінки; 

        проводиться інформаційно-профілактичні заходи, спрямовані на 
підготовку молоді до самостійного життя, формування відповідального 

батьківства, недопущення жорстокого поводження в родині. 
Ведеться робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. В ході роботи батькам надаються рекомендації щодо належного 
догляду за дітьми, створення відповідних умов для їх проживання та 

виховання, проводяться бесіди щодо вживання спиртних напоїв та про 
відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків щодо своїх 

малолітніх дітей. Також працівниками Центру надається ряд консультацій та 
соціальних послуг батькам щодо набуття вмінь, знань, навичок з питань 

виховання дітей та створення належних умов для їх повноцінного розвитку, 
цільового використання коштів, оформлення документів для отримання 
державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, постановки на облік у 

районний центр зайнятості, ведеться робота щодо попередження про 
адміністративну та кримінальну відповідальність за насильство в сім’ї.         

             Оборонна робота та мобілізаційна підготовка 
    З метою виконання заходів, пов’язаних з укомплектуванням Збройних 

Сил України, Національної гвардії України та підвищення престижності, 
виготовлено та розміщена соціальна реклама на білбордах та сітілайтах за 

тематикою військової служби за контрактом до Національної гвардії України 
та Збройних сил України. Постійно проводиться інформаційно-

роз’яснювальна робота з сільськими та селищними головами, висвітлюються 
статті в засобах масової інформації щодо залучення громадян з відбору і 

прийняття військовослужбовців на військову службу за контрактом до лав 
Збройних Сил України та Національної гвардії України. 



      Планові  завдання  проведення чергових призовів громадян України 
виконується. 

Суспільно-політична ситуація  
           Суспільно-політична ситуація у районі у 2018 році характеризується як 
стабільна. 

           Зареєстровано 29  громадських організацій та об’єднань.  
  При районній державній адміністрації діє два консультативних 

дорадчих органи: Громадська рада та Рада сприяння розвитку 
громадянського суспільства. 

 Представники громадських організацій постійно беруть участь у 
відзначеннях державних свят, календарних, знаменних дат, засідань круглих 

столів, розширених нарад та районних культурно – мистецьких заходах. 
На офіційному  веб-сайті райдержадміністрації забезпечено 

систематичне та оперативне оприлюднення інформації про результати 
діяльності райдержадміністрації, відповідно до вимог Закону України  «Про 

доступ до публічної інформації», висвітлення аналітичної інформації щодо 
реалізації в Голованівському районі державної політики у різних галузях.  

 

        Підсумовуючи зроблене по виконанню показників програми соціального 
і економічного розвитку району, можна сказати, що ситуація в районі 

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

Протягом 2018 року районною державною адміністрацією, органами 
місцевого самоврядування здійснювались заходи, спрямовані на 

 забезпечення стабільної роботи галузей  економіки, створення умов для 
нормального функціонування закладів соціальної сфери, забезпечення 

наповнюваності бюджетів та виконання завдань і заходів програми 
економічного і соціального розвитку району на 2018 рік.  

        Але поряд з цим є і  проблемне питання,  яке потребує вирішення на 
обласному  і державному рівні: 

 - стан автомобільних доріг. Дефіцит коштів передбачених на фінансування 
на утримання автомобільних доріг загального користування не вирішує дане 
питання в повній мірі.  

 
Виступили: депутат районної ради Чушкін О.І. із запитанням щодо 

кошторисної вартості будівництва дитячого садка. 
Голова Голованівської районної державної адміністрації Голімбієвський О.Д. 

з відповіддю на поставлене запитання. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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



Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 
23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 379 (додається). 

 

Слухали: Про результати діяльності органів прокуратури 
Голованівського району за 2018 рік. 

Інформує: Горщак Максимільян Леонідович – заступник керівника 
Новоукраїнської місцевої прокуратури.  

 
Голованівським відділом Новоукраїнської  місцевої прокуратури в межах 

повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про 

прокуратуру» та наказами Генерального прокурора України впродовж 2018 року 
вживались організаційно-практичні заходи щодо покращення прокурорської 

діяльності, усунення порушень законів, реального поновлення інтересів держави, 



притягнення винних осіб до відповідальності, забезпечення відшкодування 
спричиненої шкоди.  

З метою протидії злочинності та корупції відділом місцевої прокуратури 
проводились ряд координаційних заходів щодо зміцнення законності та 
правопорядку, забезпечення конституційного ладу, прав і свобод людини, 

профілактики правопорушень та злочинності на території Голованівського 
району. 

Загалом, впродовж 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року 
на території Голованівського району спостерігалась тенденція до підвищення 

рівня злочинності, яка в середньому зросла на 7,5%. Зокрема, Голованівським  ВП 
ГУНП в області упродовж 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань щодо 799 кримінальних правопорушень (за аналогічний 
період 2017 року  внесено відомості щодо 743 кримінальних правопорушень). 

Кількість кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове 
розслідування органом поліції становить 534, питома вага з числа тих, що 

знаходилися у провадженні становить 37,9 %. 
Всього за вищевказаний період оперативними працівниками Голованівського 

відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури за належного та ефективного 
здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням направлено до 
суду з обвинувальним актом  110 кримінальних проваджень, з яких 24 з угодами 

про примирення та 15 з угодою про визнання винуватості та 8 кримінальних 
проваджень з клопотаннями про звільнення від кримінальної відповідальності, за 

результатами розгляду яких судами постановлено законні, правосудні рішення.  
Випадки повернення обвинувальних актів прокурорам за вказаний період 

відсутні. На належному рівні залишається співпраця з районним судом щодо 
своєчасного розгляду клопотань слідчих та процесуальних керівників, 

недопущення тяганини при судовому розгляді кримінальних проваджень. 
З метою зміцнення стану законності на території Голованівського району, 

реалізовуючи конституційну функцію представництва інтересів держави в суді,  
упродовж  2018 року  відділом місцевої прокуратури заявлено  10 позовних заяв 

на загальну суму 3,4 млн. грн., з яких: 4 позови на 2,63 млн.грн. у сфері земельних 
відносин, 1 позов на 3 тис. грн. у сфері охорони навколишнього природного 
середовища,  2 позови на 25 тис. грн. про відшкодування шкоди, заподіяної 

кримінальними правопорушеннями, 2 позови на 322 тис.грн. у бюджетній сфері та 
1 на 56 тис.грн у сфері оренди державного та комунального майна.  

Задоволено 9 позовних заяв на загальну суму майже 2 млн. грн., закрито 
провадження у зв’язку з добровільним відшкодуванням  у 1 цивільній справі, 

добровільно відшкодовано 16 тисяч гривень бюджетних коштів, у комунальну 
власність органу місцевого самоврядування повернуто 9 га землі 

сільськогосподарського призначення та нежитлове приміщення вартістю 56 тисяч 
гривень. Ще одне провадження за позовною заявою щодо звільнення та 

повернення земельних ділянок загальною площею 34,4 га вартістю майже 1 млн. 
грн. перебуває на розгляді в Господарському суді Кіровоградської області.  

Окрім вищенаведеного, слід зазначити, що з метою захисту інтересів 
держави у сфері охорони дитинства Голованівським відділом Новоукраїнської 



місцевої прокуратури систематично вивчається стан законності у даній сфері, за 
результатами чого до суду скеровано 5 позовних заяв,  які задоволено у повному 

обсязі, у тому числі позов в інтересах держави в особі УСЗН Голованівської РДА 
про  стягнення надмірно виплачених бюджетних коштів у вигляді державної 
допомоги сім’ям з дітьми в розмірі 12 тисяч гривень,  який задоволено  у повному 

обсязі, здійснено реальне виконання судового рішення, та 4 позовні заяви в 
рамках адміністративного судочинства  в інтересах держави до 4 сільських рад 

району про визнання бездіяльності протиправною, зобов’язання вчинити певні дії,  
які задоволено в повному обсязі. 

З метою інформування суспільства щодо результатів роботи на вказаному 
напрямку у поточному році прокурором проінформовано про стан законності на 

території району в сфері охорони дитинства  5 разів: 1  виступ у місцевому ЗМІ 
«Вісник Голованівщини» та 4 висвітлення в органи влади. 

Крім того, Голованівським відділом Новоукраїнської місцевої прокуратури 
систематично вживаються заходи, спрямовані на  виявлення та припинення 

правопорушень, пов’язаних з корупцією та притягнення винних осіб до 
відповідальності. 

 Так у  минулому році Голованівським відділом місцевої прокуратури в 
порядку ч.3 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції» скеровано всього 9  
подань.  

На адресу сільських рад направлено 5 подань  у зв’язку з не визначенням 
постійної комісії ради з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, які  
розглянуто та задоволено.  

Також скеровано подання в порядку ч.3 ст.65 Закону України «Про 
запобігання корупції» відносно 3 службових осіб, за результатами розгляду яких 

вказаних осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.  
   На адресу УЗЕ ДЗЕ НПУ в Кіровоградській області скеровано матеріали 

відносно 13 осіб.   Внаслідок перевірки УЗЕ складено 8 протоколів, за 
результатом розгляду яких на 4 депутатів та 1 державного службовця накладено 

адміністративне стягнення у виді штрафу.  
  Крім того, у минулому році за  результатом опрацювання Реєстру декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, зареєстровано 3 кримінальних провадження  за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України, з них 2  

кримінальних провадження перебуває у провадженні слідчого відділу 
Голованівського ВП ГУНП в області, 1 – закрито, матеріали скеровано на УЗЕ в  

Кіровоградській області для притягнення особи до корупційної адміністративної 
відповідальності. У 2018 році щодо результатів діяльності на вказаному напрямку 

двічі  здійснено виступ у місцевому ЗМІ «Вісник Голованівщини» та 2 
висвітлення в органи влади. 

На належному рівні забезпечено розгляд звернень громадян, яких у 2018 році 
до Голованівського відділу Новоукраїнської місцевої  прокуратури всього 

надійшло 51, з яких у 19 надано роз’яснення, 28 направлено до інших відомств, 1 
задоволено, 3 відхилено,  



 З метою додержання законодавства при виконанні судових рішень у 
кримінальних провадженнях відділом прокуратури внесено 6 документів 

реагування, в тому числі 3 щодо неповнолітніх, які задоволено, до 
відповідальності притягнуто 3 особи, в тому числі 2 особи щодо неповнолітніх;  

Також внесено 2 скарги в порядку відомчого  контролю на бездіяльність 

посадових осіб органів Державної виконавчої служби, які задоволено. 
 Загалом Голованівським відділом Новоукраїнської місцевої прокуратури 

вжито та у подальшому будуть вживатись заходи, спрямовані на утвердження та 
зміцнення правопорядку та законності, забезпечення захисту інтересів держави 

від неправомірних посягань з метою ефективної та цілеспрямованої реалізацій 
завдань, поставлених перед органами прокуратури України.  

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 



«за»    -  24 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 380 (додається). 

 
Слухали: Про результати діяльності Голованівського відділу поліції 

ГУНП в Кіровоградській області за 2018 рік. 
Інформує: Клименко Олег Васильович – начальник Голованівського 

відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області. 
 

В Голованівському відділі поліції по штату 53 поліцейських. 
Некомплект складає 13 працівників (24,5 %) 

Найбільше не вистачає поліцейських секторів реагування патрульної поліції - 
7 (32 %), що створює  додаткове навантаження. 

Навантаження на одного працівника СРПП   складає 323 заяви та 
повідомлень громадян. 

Некомплект слідчих - 2 (50%), що створює додаткове навантаження.  
Навантаження на одного слідчого складає 315 кримінальних проваджень.  
Сектор превенції 3 (20%) що створює додаткове навантаження. 

Навантаження  на одного інспектора 325 заяв та повідомлень громадян 
За звітний період звільнилося 3 поліцейських 

за власним бажанням   
Відправлено на навчання 4 кандидатів.  

До дисциплінарної відповідальності було притягнено 3 працівників. Серед 
них: 

1 – за порушення обліково-реєстраційної дисципліни 
2 -  за неналежне виконання службових обов'язків 

Нагороджено, заохочено.  
Загалом заохочено 20 працівника поліції за сумлінне виконання службових 

обов’язків. 
Серед заохочень були – премії, почесні грамоти, подяки. 
ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ КРІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

Окрім виконання прямих функціональних обов’язків, працівники  відділу 
поліції постійно залучаються до несення служби та для охорони публічного 

порядку на масових заходах  
Протягом 2018 року до Голованівського відділу поліції надійшло 3719 заяв та 

повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. З 
вказаної кількості заяв та повідомлень прийнято наступні рішення : 

Зареєстровано злочинів – 631. 
Зареєстровано адмінправпорушень – 1524.  

Розглянуто згідно Закону України «Про звернення громадян» - 1525. 
Здійсненно виїздів на місце події – 3280.  

 Швидкість прибуття поліції  на місце події 
Середній час прибуття: по селищу - 5 хв.  



По району – 20 хв. 30 сек 
 У відділі створено 1 слідчо-оперативну групу, яка працює в цілодобовому 

режимі 
1 - Група реагування, цілодобовий режим (зміна 12 годин)  

Структура повідомлень  по видах 

Пограбування – 1,39 % 
Розбої – 0 % 

Крадіжки – 63,96 % 
Хуліганство – 0,27 % 

Угон – 1,67 % 
Шахрайство 5,30 % 

Побиття  -  5,58 % 
Сімейне насильство – 9,5 % 

Розкрито 86 тяжких та особливо тяжких злочинів. 
Протягом 2018 року на території Голованівського району скоєно 5 

дорожньотранспортних пригод за участю дітей 1, загинуло осіб 2, 
постраждало  дітей 1, управління авто на підпитку ст. 130 КУпАП – 57. 

Причини 
- Перевищення швидкості 
- Порушення правил маневрування 

- Недотримання дистанції 
- Проїзд на забороняючий сигнал світлофора 

- Порушення правил проїзду перехресть 
Заходи з покращення ситуації (саме поліція, у співпраці) 

- Розміщення соціальної реклами щодо дотримання Правил дорожнього 
руху 

- Проведення зустрічей у навчальних закладах, автошколах та установах 
задля формування нетерпимого ставлення до керування авто на 

підпитку 
- Роздача пам’яток з переліком санкцій за порушення ПДР 

- Створення гарячої лінії та спільні з громадськістю рейди проти 
порушників правил паркування 

14.04.2018 року о 17:10 в смт. Голованівськ водій автомобіля рухавшись по 

правій стороні дороги скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався по правій 
стороні дороги на зустріч автомобілю, в наслідок зіткнення велосипедист 

отримав тілесні ушкодження від яких помер в лікарні. 
Пригоду зареєстровано до журналу обліку Голованівського відділу поліції за 

№ 956 від 14.04.2018.  
Поліція своєчасно прибула на місце події, оформила ДТП.  

В ході розслідування було з’ясовано обставини події, встановлено винуватців, 
підготовлено матеріали справи та передано в суд для розгляду та прийняття 

рішення. 
Що треба зробити задля покращання безпеки руху у районі 

- Провести обговорення змін транспортної інфраструктури селища  



- Відновити, або нанести дорожню розмітку, в тому числі пішохідних 
переходів 

- Встановити обмежувачі швидкості (“ліжачі поліцейські”).  
Безпечні вулиці 

Протягом 2018 року зареєстровано 1 кримінальне правопорушення 

хуліганство особу встановлено та притягнуто до кримінальної 
відповідальності.  

4 пограбування осіб встановлено та притягнуто до кримінальної 
відповідальності.  

 
Хто злочинці? 

 
Tиповий злочинець: 

- Не працює 
- Зловживає алкоголем , наркотиками 

- Раніше притягався до відповідальності 
- Вік 17 – 38 років 

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й  РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 
01 серпня 2018  року в с. Капітанка  невідомий шляхом ривка заволодів 
мобільним телефоном жінки та зник у невідомому напрямку. За фактом 

розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального 
кодексу України.   

Працівники поліції оперативно прибули на місце події, опитали потерпілу та 
по гарячих слідах затримали підозрюваного. Наразі, досудове слідство 

закінчено, пред’явлено обвинувачення та матеріали передано до суду.  
28 грудня о 11:45 в          смт. Побузьке невідомий шляхом ривка заволодів 

жіночою сумкою, в якій знаходились гаманець з грошима та банківські 
картки, після чого невідомий з місця події зник. Силами відділу поліції 

правопорушника було встановлено та затримано. 
Слідство в справі триває. 

Що треба зробити? 
- Збільшити кількість патрулів у означених місцях в темний час доби 
- Відновити освітлення в місцях, де найчастіше скоюють злочини 

- Встановити камери відеоспостереження в місцях, де найчастіше 
скоюють злочини 

- Проводити роз’яснювальну роботу серед громадян, здійснювати 
виступи у ЗМІ за темами: «Як не стати об’єктом злочинного посягання» 

та «Первинні дії Безпечне житло, оселя. 
- Протягом звітного періоду скоєно 229 крадіжок з вказаної кількості 

розкрито 116. 
- Шахрайства скоєно 19 розкрито 10 

Місце скоєння крадіжки 
Квартира 

Приватний будинок 
Дачі, гаражі 



СПОСІБ ПРОНИКНЕННЯ 
Вільний доступ 

Злам дверей, вікон, воріт 
 відношенню нього злочину». 

Види шахрайства 

- Під час купівлі товарів через мережу Інтернет 
- Під виглядом працівників банківських структур 

- Нібито за звільнення близьких людей від відповідальності 
ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

 
- Надіслано 23 запити до банківських установ в рамках розслідувань 

- Надіслано 48 запитів до мобільних операторів 
- Проведено 18 зустрічей з мешканцями району для роз’яснення ризиків 

за яких можна стати жертвою злочину. 
Поліцейські встановили групу осіб, які “підзаробляли” на крадіжках 

чужого майна.  Аби отримати кошти, викрадені речі продавали за суму 
у декілька разів нижчу від реальної вартості в ломбарді сусідньої 

області. Викрадені речі поліцейські вилучили та направили для 
проведення товарознавчої експертизи. 
Протягом 2018 року до Голованівського відділу поліції надходили 

повідомлення про скоєння, шляхом відкриття пластикового вікна, 
крадіжок майна громадян одного із населених пунктів Голованівського 

району. В ході проведення слідчих (розшукових) дій працівники поліції 
встановили причетність до кримінального правопорушення мешканців 

того ж населеного пункту. Непрацюючі, раніше не судимі, вночі 
здійснювали крадіжки майна громадян. Викрадене продав в ломбарді 

сусідньої області . Отримані кошти витрачали на власні потреби. У ході 
слідчих дій поліцейські вилучили викрадене та направили для 

проведення товарознавчої експертизи. На даний час особам 
повідомлено про підозру, а кримінальне провадження скероване до 

суду. 
Що треба зробити? 

- Розробити та розповсюдити пам’ятку “Як не стати жертвою крадіїв та 

захистити своє майно” 
- Провести інформаційну кампанію, спрямовану на захист персональних 

даних  громадян від шахраїв; 
- Розробити та запустити програму маркування особистого майна 

Безпека дітей. 
Протягом звітного періоду зареєстровано 12 випадків зникнення дітей 

яких було знайдено протягом доби і повернуто батькам. 
Протягом звітного періоду виявлено 2 факти втягнення неповнолітніх у 

злочинну діяльність, шляхом схилення їх до вчинення крадіжок майна в 
населених пунктах району. Зазначені особи встановленні. На даний час їм 

повідомлено про підозру, а кримінальні провадження скеровані до суду. 
Що робила поліція? 



Складено 68 адміністративних протоколів. 
Відносно дорослих-64 

За не виконання обов’язків по вихованню дітей- 29; 
За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових 
виробів - 1; 

За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 2 
За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього - 0. 

Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 4: 
Розшукано 12 безвісно-зниклих неповнолітніх.  

В дитячих закладах було проведено 53 лекцій та бесід на правову тематику та 
на тему дії в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, профілактики 

булінгу. 
Що треба зробити? 

Спільно з службою у справах дітей  виявляти бездоглядних та безпритульних 
дітей, які жебракують.  

Проводити регулярно перевірки за місцем проживання неповнолітніх, які 
перебувають на профілактичному обліку в з метою контролю їхнього 

поводження і місцезнаходження.  
Проводити заходи з виявлення неблагополучних родин, перевіряти їх за 
місцем проживання з метою недопущення здійснення протиправних дій з 

боку неповнолітніх і в їхньому відношенні.  
Домашнє (сімейне) насильство  

Протягом звітного періоду заду коментовано 88 повідомлень зазначеної 
категорії, притягнуто до адміністративної відповідальності 60, проведено 88 

профілактичних бесід. 
Що треба зробити? 

- Провести додаткове навчання з працівниками відділу з профілактики 
домашнього насильства (разом зі Службою у справах дітей, Центром 

соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, громадськими 
організаціями) 

- Офіцерам ювенальної превенції збільшити кількість відвідувань дітей 
за місцем проживання, навчання, з метою виявлення дітей, що 
страждають від насильства 

- Разом з місцевою владою та громадськими організаціями створити 
гарячу лінію для повідомлень про сімейне насильство 

Зброя і вибухівка 
Зареєстровано 13 фактів незаконного поводження зі зброєю, вилучено з 

незаконного обігу 1413 одиниць боєприпасів, 5 одиниць вогнепальної зброї, 
протягом звітного періоду до Голованівського відділу поліції добровільно 

здано 8 одиниць зброї. 
Поліцейські заходи 

- Відпрацювання залізничних вокзалів, автовокзалів, для перекриття 
каналів надходження ВЗ та вибухових  речовин; 

- Перевірка власників зброї за місцем мешкання; 



- Притягнення власників зброї до адміністративної, кримінальної 
відповідальності за порушення порядку, правил зберігання, обліку та 

перереєстрації зброї; 
- Вирішення питання щодо анулювання дозволів на право зберігання 

зброї за порушення власниками чинного законодавства; 

Що треба зробити? 
- посилити контроль за правилами зберігання та поводження з 

мисливською вогнепальною нарізною зброєю 
-  Збільшити кількість перевірок залізничних вокзалів, автовокзалів, для 

перекриття каналів надходження ВЗ та вибухових  речовин; 
- Додатково інформувтаи громадян про звільнення від кримінальної 

відповідальності за при добровільній здачі зброї.  
Довіра громадян 

Протягом 2018 року вийшло 67 матеріалів про роботу поліції. 45 виступів 
начальника відділу поліції у засобах масової інформації, проведено 12 

круглих столів, 
Що треба зробити? 

- Збільшити кількість позитивних контактів поліції та населення району;  
- Залучати громадян до участі в охороні громадської безпеки. Створити 

різні, в тому числі дистанційні та анонімні канали участі.  

- Покращити інформування жертв злочинів про хід розслідування їх 
справ; 

- Покращити якість спілкування поліцейських з громадянами; 
- Покращити якість інформування громади про безпекову сітуацію та 

роботу поліції в районі; 
Чого потребує поліція? 

4 автомобілів для роботи дільничних у віддалених населених пунктах: а саме 
Перегонівка, Крутеньке, Люшнювате, Новосілка, Ємилівка.  

Обладнати поліцейську станцію у смт. Побузьке. 
Вирішення питання житла для сімей 10 працівників відділу. 

 
Виступили: Перегонівський сільський голова Козак В.В. з пропозицією 
щодо прийому громадян дільничними інспекторами. 

Клименко О.В. з відповіддю на дане питання. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 



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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 
23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

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

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 381 (додається). 

 
Слухали: Про звіт директора КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

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

ресурсний центр». 
 

З метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами 
віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, 

в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом 
проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, 
надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного 

кваліфікованого супроводження в районі утворено комунальну установу 
««Інклюзивно-ресурсний центр» Голованівської районної ради (далі – ІРЦ). 

Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та 
сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання інтересів 

дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, 



конфіденційність, доступність освітніх послуг з  раннього віку, міжвідомча 
співпраця. 

У своїй діяльності ІРЦ підпорядковується відділу освіти, молоді та 
спорту Голованівської райдержадміністрації, управлінню освіти, науки,  
молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації і Міністерству освіти 

і науки України, а в частині провадження фінансово-господарської діяльності 
– районній раді. 

Центр надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які 
проживають (навчаються) в районі, за умови подання відповідних 

документів. 
Адреса центру: смт Голованівськ, вул. Соборна, 40. 

Рішенням районної ради від 06 квітня 2018 року № 298 затверджено 
статут ІРЦ, граничну чисельність працівників та структуру ІРЦ, також 

визначено порядки проведення конкурсу на зайняття посад директора та 
фахівців ІРЦ. Рішенням районної ради від 06 липня 2018 року № 304 

призначено директора ІРЦ. 
Конкурсною комісією було оголошено конкурс на зайняття вакантних 

посад фахівців КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», який проводився 
поетапно. Конкурс практичного психолога та вчителя-дефектолога було 
проведено                    20 серпня 2018 року. 02 жовтня 2018 року було 

проведено конкурс на посаду вчителя-логопеда. 
Протягом 2018 року була проведена комплексна оцінка з метою 

визначення особливих освітніх потреб дітей, розроблено рекомендації щодо 
програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної 

допомоги дітям. Було обстежено 53 дітей. Для зручності батьків 
здійснювались виїздні обстеження. Інклюзивну форму навчання організовано 

27 учням та індивідуальну – 21 учню. Створено 25 інклюзивних класів в 
кожному з  яких працюють асистенти вчителів.  

Складено план роботи ІРЦ, графіки роботи фахівців, затверджено 
штатний розпис установи. Фактично у закладі  працює 6 фахівців, з них 5 - 

педагогічних та 1 - медична сестра.   
Фахівці ІРЦ ведуть реєстр дітей, які пройшли комплексну оцінку і 

перебувають на обліку за згодою батьків, реєстр навчальних закладів, а 

також фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з 
особливими освітніми потребами. 

Фахівці центру надають консультації батькам, педагогам, проводять 
просвітницьку  роботу  через соціальні мережі та ЗМІ, залучаються до 

методичної роботи (семінари для психологів, адміністрації школи, 
педагогічних працівників), беруть участь у батьківських зборах ЗЗСО району.  

Ведеться робота за зверненнями, проводяться корекційно-розвиткові 
заняття з дітьми. Залучено необхідних фахівців для надання психолого -

педагогічної допомоги шляхом укладання угод.  
Відповідно до Програми розвитку системи освіти інклюзивно-ресурсний 

центр забезпечено сучасним обладнанням для навчання та розвитку дітей на 
яке витрачено 114 тис. грн. Обладнано кімнату, яка має кілька зон для роботи 



учителя-логопеда, практичного психолога. Було закуплено обладнання: 
дидактичні матеріали, наочні матеріали для розвитку мови та пізнавальних 

процесів, пірамідки, дидактичні іграшки, засоби для розвитку дрібної 
моторики, матеріали для занять з піском тощо. 

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» розміщений у приміщенні відділу 

освіти, молоді та спорту Голованівської районної державної адміністрації. У 
приміщенні дитячої школи мистецтв – працюють кабінети для роботи з 

дітьми, в них оформлено зони для логопеда, дефектолога та практичного 
психолога. 

Протягом січня 2019 року проведено комплексну оцінку однієї дитини з 
метою визначення її особливих освітніх потреб, в тому числі коефіцієнта її 

інтелекту, розроблено рекомендації щодо програми її навчання, 
особливостей організації психолого-педагогічної допомоги. 

 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 



Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 382 (додається). 
 

Слухали: Про внесення змін і доповнень до програми економічного і 
соціального розвитку Голованівського району на 2019 рік. 

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

районної державної адміністрації. 
 

У зв’язку з намірами щодо придбання адміністративного приміщення 
пропонується внести зміни та доповнення до програми економічного і 

соціального розвитку Голованівського району на 2019 рік, затвердженої 
рішенням від 14 грудня 2018 року №352, а саме, доповнити додаток «Перелік 
державних, галузевих та цільових програм, які будуть діяти в рамках 

програми економічного і соціального розвитку Голованівського району на 
2019 рік» пунктом 52  «Придбання частини адміністративного приміщення 

для розміщення службових кабінетів за адресою:смт.Голованівс ьк вул. 
Покровська,2 (загальна площа 136,42 м2)». Фінансове забезпечення в сумі 

400 тис.грн. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 



10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 

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

Прийнято рішення № 383 (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». 

 
Пропонується внести зміни до районної цільової програми «Доступна 

медицина» на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням районної ради від 14 
вересня 2018року № 326, а саме:  

1.1. пункт 7 «Адміністративні послуги» Додатку 2 «Заходи щодо 
реалізації районної цільової програми «Доступна медицина» на 2018- 

2020роки» на 2019 рік доповнити цифрами «17.0».  
1.2. в пункті 8 «Фонд оплати праці» Додатку 2 «Заходи щодо реалізації  

районної цільової програми «Доступна медицина» на 2018-2020роки» на 

2019 рік цифри «1161.7» замінити на цифри «1574,6».  
1.3. в пункті 9 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2019 

рік Додатку 2 «Заходи щодо реалізації районної цільової програми 
«Доступна медицина» на 2018-2020 роки» цифри «45.2» замінити на цифри 

«141,8».  
1.4. в пункті 10 «Оплата послуг (крім комунальних) Додатку 2 «Заходи 

щодо реалізації районної цільової програми «Доступна медицина» на 2018- 
2020роки» на 2019 рік цифри «20.0» замінити на цифри «67,3». 

 

Голова районної ради: 



Запитання є? 
Немає. 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович не голосував  

22 Цобенко Руслан Олександрович за 
23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  01 

Прийнято рішення № 384 (додається). 
 
Слухали: Про надання згоди на придбання частини адміністративного 

приміщення . 
Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 



  У зв’язку з намірами щодо придбання частини адміністративного 
приміщення пропонується надати згоду голові Голованівської районної ради 

на прийняття участі в аукціоні з продажу частини адміністративного 
приміщення загальною площею 136,42 кв.м., що знаходиться за адресою: 
Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Голованівськ, вул. 

Покровська, 2, який проводить Кіровоградська Облспоживспілка, із 
внесенням гарантійного внеску в розмірі 35150,00 (тридцять п’ять тисяч сто 

п’ятдесят) гривень, реєстраційного внеску в розмірі 170,00 (сто сімдесят) 
гривень, з метою придбання вказаного об’єкта у спільну власність 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району граничною 
вартістю 400000,00 (чотириста тисяч) гривень та доручити голові районної 

ради підписати договір купівлі-продажу та необхідні документи, пов’язані з 
придбанням даного об’єкта.  

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 
23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 



Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 385 (додається). 
 

Слухали: Про надання дозволу на передачу в оренду нерухомого та 
окремого індивідуального майна спільної власності територіальних 

громад сіл та селищ Голованівського району. 
Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 

Розглянувши клопотання Голованівського ліцею ім.. Т.Г. Шевченка 
пропонується надати дозвіл Голованівському ліцею ім. Т.Г. Шевченка 

Голованівської районної ради на передачу в оренду оголошеному переможцю 
переговорної процедури закупівлі послуг з організації гарячого харчування 

учнів майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ, а саме 
частини нежитлового приміщення, площею 84,0 кв.м., що знаходиться за 

адресою Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Голованівськ, 
вул. Міклея, 5 та обладнання шкільної їдальні балансовою вартістю 227 

000,29 грн., терміном до 31 грудня 2019 року, з орендною платою 
встановленою згідно Методики розрахунку, пропорції розподілу та порядок 

використання плати за оренду майна спільної  власності територіальних 
громад сіл та селищ Голованівського району, затвердженої рішенням 

районної ради від 13 липня 2012 року № 211 в сумі 1859,51 (одна тисяча 
вісімсот п’ятдесят дев’ять) гривень 51 копійка в місяць. 

 
Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 



5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 
23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  24 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 386 (додається). 

 
Слухали: Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний 

бюджет на 2019 рік». 
Інформує: Дудар Василь Серафимович – начальник фінансового 

управління районної державної адміністрації. 
 

Відповідно до п.13 рішення районної ради від 14 грудня 2018 року 
№355 «Про районний бюджет на 2019 рік» необхідно затвердити 

розпорядження голови Голованівської райдержадміністрації: 
 від 13 березня 2019 року №77-р «Про затвердження обсягу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 2019 

рік»,  
від 14 березня 2019 року №78-р «Про зміни до обсягу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами у 2019 році». 
 А також, пропонується внести зміни до рішення районної ради від 14 

грудня 2018 року №355 «Про районний бюджет на 2019 рік» (із змінами), а 
саме: збільшити видатки районного бюджету у сумі 2783262 грн. за рахунок 

перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету в сумі 
2015000 грн. та дотацій з сільських бюджетів в сумі 768262 грн.; збільшити 



кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету 
розвитку) на суму 588950 грн.; внести відповідні зміни до додатків 1, 3 до 

даного рішення районної ради, додатки 2, 4, 5, 6 викласти у новій редакції. 
 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 387 (додається). 
 



Слухали: Про створення КНП «Голованівська центральна районна 
лікарня» Голованівської районної ради. 

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

На виконання рішення районної ради від 09 листопада 2018 року №335 
«Про реорганізацію комунальної установи «Голованівська центральна 

районна лікарня» пропонується: 
1. Створити Комунальне некомерційне підприємство «Голованівська 

центральна районна лікарня» Голованівської районної ради шляхом 
перетворення Комунальної установи «Голованівська центральна районна 

лікарня» (код ЄДРПОУ 01995137) в Комунальне некомерційне підприємство 
«Голованівська центральна районна лікарня» Голованівської районної ради.  

2. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства 
«Голованівська центральна районна лікарня» Голованівської районної ради 

(додається) та вважати чинним з моменту реєстрації підприємства.  
3. Встановити, що Комунальне некомерційне підприємство 

«Голованівська центральна районна лікарня» Голованівської районної ради є 
правонаступником всіх прав та обов’язків реорганізованого шляхом 
перетворення Комунальної установи «Голованівська центральна районна 

лікарня» (код ЄДРПОУ 01995137).  
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

 
Виступили: депутат районної ради Бугаєнко О.П. з пропозицією пункт 7.3. 

Статуту КНП «Голованівська ЦРЛ» доповнити підпунктом 7.3.1. 
«Затверджує штатний розпис за подання Директора Підприємства та пункт 

8.3. викласти в такій редакції: «Штатний розпис затверджується  Засновником 
за поданням Директора Підприємства на підставі фінансового плану 

Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим 
Статутом в порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов 
для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.» 

Депутат районної ради Чушкін О.І. з обговоренням даної пропозиції. 
 

Голова районної ради поставив на голосування пропозицію депутата 
районної ради Бугаєнко О.П. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  проти 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  проти 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 



9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 

23 Чушкіна Надія Василівна  не голосував  

24 Чушкін Олексій Іванович  проти 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  21 

«проти»    -  03 
«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  01 

Прийнято. 
 

Виступили: депутат районної ради Чушкін О.І. із зауваженням до проекту 
рішення, а саме щодо проведення оцінки майна КНП «Голованівська ЦРЛ». 

Голова районної ради Кучмій Б.Б. з відповіддю на дане зауваження.  
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  утримався 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  утримався 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 



16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 

23 Чушкіна Надія Василівна  не голосував  

24 Чушкін Олексій Іванович  утримався 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  20 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  03 
«не голосували»  -  01 

Прийнято рішення № 388 (додається). 
 

Слухали: Про хід виконання районної програми соціального захисту 
малозабезпечених верств населення, громадян, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, інвалідів, ветеранів праці та громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського 

району на 2016-2020 роки. 
Інформує: Моренець Надія Іванівни – заступник начальника управління 

соціального захисту населення районної державної адміністрації. 
 

Програма 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,  
затверджена рішенням Голованівської районної ради  від 25 грудня № 27. 

      Метою Програми є вирішення невідкладних питань організаційного, 
матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового обслуговування 

громадян похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями, 
соціальний захист сімей з дітьми, координація дій органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, громадських організацій.  
В сучасних економічних умовах  це набуває особливого значення. 

Головне спрямування соціальної політики – це створення комплексу 
правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних 

та інших заходів, основною метою яких є поліпшення або відтворення 
життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя 

людей похилого віку та осіб, які потребують соціальних допомог і послуг.  
Протягом 2018 року забезпечено виконання основних заходів 

Програми:     

- забезпечено виплату стипендії інвалідам війни та учасникам бойових 
дій, яким виповнилось 90 років і більше в розмірі 150 грн. кожному та 



особам, яким виповнилось 100 та більше років, в сумі 150 грн. кожному  на 
суму – 28030,56 грн., ( затверджено кошторисом -2500 грн); 

- забезпечено виплату щомісячної допомоги особам з  інвалідністю по 
зору 1 групи в розмірі 100,00 грн. кожному на суму - 17900 грн.( затверджено 
кошторисом -20300 грн); 

-забезпечено надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок 
аварії на ЧАЕС до роковин  Чорнобильської катастрофи - 10000 грн.                 

( затверджено кошторисом -10000 грн); 
- забезпечено виплату адресної матеріальної допомоги  громадянам , які 

опинились в складних життєвих обставинах 257500 грн., ( затверджено 
кошторисом -257500 грн); 

- забезпечено виплату грошової допомоги   матерям  та  вдовам    воїнів-
інтернаціоналістів –5895 грн ( затверджено кошторисом -6000 грн); 

- забезпечено надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги -38123 грн. ( затверджено кошторисом -

53500 грн); 
- проведено  розрахунків за пільговий проїзд автомобільним 

транспортом  окремим категоріям громадян  -164624 грн  ( затверджено 

кошторисом -194200 грн); 
- проведено  розрахунків за пільговий проїзд залізничним транспортом 

окремим категоріям громадян  -721грн  ( затверджено кошторисом -4800 
грн); 

- забезпечено надання пільг з оплати зв’язку – 56771 грн.( затверджено 
кошторисом -93500 грн); 

- забезпечено придбання  путівок санаторно-курортне лікування  
постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС -16372 грн. ( затверджено 

кошторисом -21200 грн); 
- забезпечено придбання путівок на санаторно-курортне лікування  

особам з інвалідністю- 61776 грн. (затверджено кошторисом -62000 грн); 
 -забезпечено придбання санаторно-курортних путівок для воїнів-

інтернаціоналістів – 14400 грн. ( затверджено кошторисом -15000 грн); 

- забезпечено надання інших пільг громадянам , які постраждали в 
наслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам   ( 

на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою ( відшкодування проїзду один раз на рік до 

пункту призначення, в обидві сторони) – 2100 грн. затверджено кошторисом 
-2500 грн.); 

-забезпечено надання подарункових наборів дітям, постраждалим 
внаслідок аварії на ЧАЕС до роковин Чорнобильської катастрофи та до 

Нового року– 10000 грн. ( затверджено кошторисом -10000 грн). 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 



Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 

23 Чушкіна Надія Василівна  не голосував  

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  01 
Прийнято рішення № 389 (додається). 

 
Слухали: Про хід виконання районної програми «Молодь 
Голованівщини» на 2016-2020 роки. 

Інформує: Гонтюк Наталія Борисівна – головний спеціаліст відділу 
освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. 

 
             Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, 

носієм інтелектуального потенціалу. Від здатності молоді бути активною 



творчою силою значною мірою залежить процес державотворення. Районна 
цільова соціальна програма «Молодь Голованівщини» була направлена  на 

створення всебічної підтримки громадської активності молоді, спрямованої  
на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього 
правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних 

гарантій.  
         На протязі 2018 року відділом освіти, молоді та спорту, центром 

соціальних служб для сім’ї  дітей та молоді, відділом культури, туризму та 
культурної спадщини  було проведено більше 55 різноманітних заходів, 

акцій, фестивалі, круглих столів, виставок присвячених державним, 
професійним, релігійним святам направлених на утвердження патріотизму, 

духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.   
Проводилась активна робота по  популяризації серед допризовної молоді 

служіння в збройних силах України,  так лише в 2018 році у весняному 
призові до лав української армії пішло служити 20 юнаки, за даними 

військового комісара у осінній призов  відправили ще 20 юнаків. Відділ 
освіти, молоді та спорту  систематично проводив відправку майбутніх воїнів 

як на проходження медичної перевірки, юнаків так і на проходження 
строкової служби. 
     З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі 

яким передбачено програмою  протягом  2018 року було проведено ряд  
заходів щодо здійснення контролю за дотримання культурно-розважальними 

закладами та закладами масового збору молоді нормативно-правових актів 
щодо порядку відвідування, перебування в них дітей, заборони продажу 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, 
пропаганди проституції, насилля, жорстокості. Спеціалістами районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді взято участь у перевірках 
по дотриманні чинного законодавства щодо продажу алкогольних напоїв, 

обстеженні торгівельних закладів, які продають алкогольні та тютюнові 
вироби, з метою виявлення фактів порушень чинного законодавства щодо 

незаконного продажу неповнолітнім вищевказаних виробів. Таким чином 
лише за 2018 рік було   проведено 19 перевірок, в ході яких не виявлено 
факти продажу алкогольних напоїв неповнолітнім. Також обстежено вулиці 

району на предмет наявності зовнішньої реклами алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів. Протягом 2018 року регулярно проводились спільні 

перевірки по місцях масового відпочинку молоді: бари, базар, автовокзал, 
територія парку, торгові точки району.  

              Одним із пунктів даної програми є працевлаштування учнівської 
молоді у вільний від навчання час направлене на створення сприятливого 

середовища для забезпечення зайнятості молоді,надання підтримки молодим 
громадянам у працевлаштуванні та удосконалення механізму залучення 

молодих людей до роботи у вільний від навчання час . Відділом освіти, 
молоді та спорту була створена база даних юнаків та дівчат які бажають 

працювати у вільний від навчання час. 



            Активізована  робота щодо національно-патріотичного виховання у 
закладах загальної середньої освіти та позашкільних  закладах району 

систематично проводиться інформаційно-просвітницькі  та виховні заходи, 
уроки  Мужності, Патріотизму, години спілкування, патріотичні години, 
вечори-спогади, вечори портрети, бесіди, круглі столи, засідання дискусійних 

клубів; флеш-моб «Долоньки голубки»; «Я люблю Україну», майстер-клас 
«Наш герб-тризуб», районний захід пам’яті Небесній Сотні «Уклонімось 

низько тим, хто в серці буде жити вічно», районний захід «Ти Доброволець – 
воїн ти солдат», проведення районного етапу Всеукраїнської виставки 

конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби 
свій рай», Голованівський районний будинок дитячої та юнацької творчості 

провів урочистий захід «Ми не зганьбили славу наших предків, нових Героїв 
дали небеса»; доброчинні справи під гаслом «Добре діло», колективні творчі 

справи; військово-спортивні змагання, спортивні змагання за участю 
ветеранів війни, воїнів –афганців, учасників бойових дій, Революції Гідності 

та антитерористичної операції на сході країни; створюються у шкільних 
бібліотеках куточки Пам'яті, меморіальні куточки, дошки Слави «Вони 

захищають Україну», стендів « Герої не вмирають»;  
       Працюють дитячі молодіжні організації це дитячий шкільний парламент, 
та Євроклуб, які плідно співпрацюють з відділом освіти, молоді та спорту 

розробляють та проводять районні заходи. 
        Всього на виконання програми «Молодь Голованівщини» в 2018 році 

відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації було виділено 125600 
гривень з них 68400 витрачено на перевезення призовників, 43090 гривень 

було використано на проведення новорічних та різдвяних свят в районі, 
поїздку дітей пільгових категорій на обласні новорічні заходи. Решту 14110 

гривень   було витрачено на проведення районних заходів присвячених Дню  
захисту дітей, Дню конституції, Дню молоді, Дню захисника України, 

проведено районний етап спартакіади серед допризовної молоді.  
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 



5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 
23 Чушкіна Надія Василівна  не голосував  

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  01 

Прийнято рішення № 390 (додається). 

 
Слухали: Про стан виконання програми культурно-мистецького 

розвитку Голованівського району на 2018 рік. 
Інформує: Піщик Тетяна Володимирівна – начальник відділу культури, 

туризму та культурної спадщини районної державної адміністрації.  
 

На виконання Програми культурно-мистецького розвитку 
Голованівського району було профінансовано: (Загальний обсяг 

фінансування заходів програми становить 1698,00 тис.грн., в тому числі: за 
рахунок районного бюджету – 1668,00 тис.грн., за позабюджетні кошти – 

30,0 тис.грн.), та виплата премій обдарованим учням та педагогічним 
працівникам становить 21.7 тис.грн  

Покращено  матеріально-технічний стан закладів культури і мистецтва 
району на суму 91,8 тис.грн. 

До бібліотек району протягом 2018 року надійшло 2270 примірників 

друкованих видань, 680 з яких книги класиків української літератури.  У 2018 
році читачі Голованівської районної бібліотеки для дітей брали участь у 

Всеукраїнському  конкурсі проектів «Мої права – моє життя». Бібліотекою 
проведено перший етап  Всеукраїнського конкурсу дитячого читання 

«Книгоманія 2018» та  Всеукраїнський Тиждень дитячого читання. 



Всього у звітному періоді клубними закладами району було проведено    1172      
культурно-мистецьких заходів, з них для дітей - 359; кількість відвідувачів – 

122190      глядачів, з них дітей - 36197. 
Голованівським районним будинком культури проведено культурно – 
мистецьких заходів 150 , з них для дітей-  44 ; кількість відвідувачів -  40887 , 

з них діти -4535. 
Сільськими закладами культури було проведено 887 культурно – 

мистецьких заходів, з них для дітей - 215 ; кількість відвідувачів -38007 , з 
них діти - 8884 .                                                                                             

Культурно – дозвілеві заходи районного рівня у 2018 році: 
Новорічний ранок для дітей біля головної районної ялинки; 

- Новорічні та різдвяні вітання учасниками  концертно -театралізованої 
бригади РБК  працівників підприємств та організацій селища; 

- Урочистості та святковий концерт до дня Соборності України; 
- Участь у V різдвяному фестивалі народної творчості «Нова радість» у 

м.Гайворон; 
- Відзначення 28–ої  річниці виведення військ з Афганістану;  

- Патріотична  година  пам’яті  «Герої   Небесної  Сотні»; 
- Масові народні гуляння,присвячені святу Масляної; 
- Урочистості, присвячені Міжнародному жіночому Дню 8 Березня; 

- Урочистий мітинг, присвячений  дню народження Т. Г. Шевченка;  
- Відзначення 73 – річниці звільнення смт. Голованівськ від окупації; 

- Урочисті заходи з нагоди 72-ї річниці  Перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні, Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги; 

- Районний фестиваль військово - патріотичної пісні «Піснею звеличим 
Перемогу»; 

- Районний дитячий  фестиваль - конкурс « Барвиста писанка»; 
-        Конкурсно - театралізоване дійство з нагоди свята Івана Купала;  

-       Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України з нагоди 
Дня Державного Прапора України; 

-       Урочистості та святковий концерт з нагоди 27-ї річниці Незалежності             
України; 
-         Святкове дійство з нагоди Дня народження селища Голованівськ; 

-        Районне свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» та другий 
етап ІV районного огляду-конкурсу аматорських театральних колективів 

«Театральний Олімп» ; 
-         Заходи до Дня козацтва; 

-          Урочистості та святковий концерт з нагоди Дня працівників соціальної 
сфери; 

-    Урочистості та святковий концерт з нагоди Всеукраїнського дня 
працівників культури та майстрів народного мистецтва; 

- Урочистості та святковий концерт з нагоди Дня працівників сільського 
господарства; 

- Урочистості з нагоди відзначення Дня Гідності і Свободи; 



- Мітинг  пам’яті з нагоди Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору         
1932-1933 років; 

- Урочистості та святковий  концерт з нагоди  Дня працівників місцевого 
самоврядування; 
- Святкове дійство з нагоди Дня Святого Миколая та запалення 

святкових вогників на головній ялинці Голованівщини.  
Протягом 2018 року учні Побузької дитячої музичної школи брали активну 

участь у  конкурсах вищого рівня: Всеукраїнському конкурсі на краще 
виконання творів Юлія Мейтуса м.Кропивницький, Всеукраїнському 

конкурсі юних композиторів пам’яті Юлія Мейтуса м. Кропивницький, 
Міжнародному фестивалі-конкурсі «Київський колорит» м. Київ, ІІ 

Міжнародному конкурсі «Станкович-фест» м. Свалява, обласному конкурсі 
«Паросток», фестивалі–конкурсі «Квітуча країна» м. Умань, 

Всеукраїнському благодійному фестивалі «Мама+я» м.Кропивницький,  І 
Всеукраїнському конкурсі-фестивалі  «КРАЇНА – ART - FEST» м.Львів, Х 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі  «Українська естафета творчості» 
м.Кропивницький, Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Art Tavria 

Fest» м.Херсон, Міжнародному фестивалі-конкурсі талантів «Твоя мрія» 
м.Кропивницький, Міжнародному фестивалі-конкурсі «Калейдоскоп 
талантів» м.Свідниця, Республіка Польща, Х Всекраїнському фестивалі-

конкурсі «Зоряні мости» м. Київ, ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс 
«EGYPT FORUM-FEST» Єгипет,  у Міжнародному  проекті Solway Music 

Fellowship, де 13 учнів школи стали переможцями І туру конкурсу та мали 
змогу 5 місяців безкоштовно вивчати  англійську мову, а 2 переможця ІІ туру 

отримали  головну нагороду – путівку до  Міжнародного молодіжного 
оперного табору в Австрії, у місті Зальцбург. 

Протягом 2018 відділом культури, туризму та культурної спадщини 
Голованівської районної державної адміністрації проплачено розробку 

проекту на монтаж автоматичної пожежної сигналізації  в Голованівській 
районній бібліотеці для дітей  на суму 13.4 тис грн та розробку проекту на 

вогнезахисне обробляння сценічної коробки та декорації в Голованівському 
районному будинку культури на сум 3.9 тис.грн. 

Здійснено вогнезахисне обробляння дерев’яних конструкцій в 

Голованівській дитячій школі мистецтв на суму 40.2. тис.грн.  
За обслуговування пожежної сигналізації в Голованівському 

районному будинку культури та Побузькій дитячій музичній школі за січень 
– грудень 2018 року освоєно  15 тис.грн. 

Здійснено вимірювання опору ізоляції в Голованівській дитячій школі 
мистецтв на суму 1.8 тис.грн , Побузькій дитячій музичній школі на суму 4 

тис грн, Голованівському районному будинку культури на суму 6.5 тис. грн, 
Голованівській районній бібліотеці для дітей на суму  на суму 2.3 тис.грн. 

 Здійснено ремонт та перезарядку вогнегасників в Побузькій дитячій 
музичній школі на суму  146 грн. (спонсорські кошти) 

Протягом 2018 року найцікавішими туристичними маршрутами та 
місцем відвідування були: «Ми пам'ятаємо! Ми вшановуємо!», «Природа 



нашого краю» та «Історія нашого району», «Духовними пам'ятками 
Голованівщини»,  «Контр-адмірал - О.М.Абаза», «Місцями бойової Слави», 

«Цікавини Побужжя», «Краєвиди Голованівщини », «Між Ятраню і Бугом», 
«Музеями рідного краю». 

 Найпопулярніші об’єкти відвідування: «Дуб – велетень», заповідник 

«Там де Ятрань круто в’ється», музей історії Голованівського району, музей 
підпільної молодіжної організації «Спартак» с.Красногірка, «Дерев’яна 

церква Казанської Божої Матері», що знаходиться в с. Надеждівка 
Голованівського району, музей Ракетних військ стратегічного призначення, 

ігровий будинок, «Місцями бойової Слави», «Цікавини Побужжя», 
«Краєвиди Голованівщини », «Між Ятраню і Бугом», «Музеями рідного 

краю». 
У 2018 році кошти на розвиток туристичної сфери з районного 

бюджету виділялися у розмірі 4.5 тис.грн з місцевого бюджету.  
У 2018 році відділ взяв участь у VІІ Центрально-українському музейно-

туристичному фестивалі, який проходив у м. Кіровоград. На фестивалі було 
презентовано туристичний потенціал району, вироби майстрів декоративно – 

ужиткового мистецтва, експонати музею «Спартак» с. Красногірка, 
туристичні маршрути, об’єкти природно – заповідного фонду, музеї і 
пам’ятки архітектури, туристично – інформаційні банери «Голованівщина 

туристична» та садиба «У Шахових» де висвітлено основні туристичні 
маршрути та об’єкти «подієвого», «екологічного», «паломницького», 

«зеленого», «культурно-пізнавального» і «спортивного» туризму. 
У Голованівському районі перебуває на обліку 69 пам’яток історії, 27  

археології і 9 пам’яток архітектури. У 2018 році було упорядкувано 47 
пам’яток історії на загальну суму – 453 670 грн. з них 227 570 грн. кошти 

місцевого бюджету. 
Відділом культури, туризму та культурної спадщини Голованівської 

райдержадміністрації було надіслано листи головам сільських та селищних 
рад з метою складання календарного плану проведення інвентаризації та 

паспортизації об’єктів археології на території Голованівського району і 
повідомлено про необхідність залучення фахівців – археологів. 

Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» та 

Закону України «Про охорону археологічної спадщини» на території району 
забезпечується дотримання режиму використання пам’яток культурної 

спадщини, їх територій, зон охорони та здійснюється їх захист від загрози 
знищення, руйнування і пошкодження. 

Проводиться  попереджувальна, роз’яснювальна  робота з  головами 
сільських, селищних рад, власниками паїв на яких знаходяться пам’ятки 

археології щодо їх розорювання та несанкціонованих розвідок і розкопок. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 



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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 

23 Чушкіна Надія Василівна  не голосував  

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  01 
Прийнято рішення № 391 (додається). 

 
Слухали: Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної 

Ради України Томашевської О.Ю. 
Інформує: Туз Сергій Віталійович – начальник відділу освіти, молоді та 
спорту районної державної адміністрації. 

 
Відповідно до Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної 

Ради України затвердженого Постановою Верховної Ради України від 
05.07.2001 року № 2541-ІІІ, пропоную  підтримати кандидатуру та порушити 

клопотання перед Кіровоградською обласною радою про нагородження 



Томашевської Ольги Юріївни - директора Голованівського ліцею ім. Т.Г. 
Шевченка Голованівської  районної ради за багаторічну сумлінну працю, 

високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти району 
та з нагоди Дня Конституції України. 

 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 
23 Чушкіна Надія Василівна  не голосував  

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  01 
Прийнято рішення № 392 (додається). 

 



Всі питання, які виносилися на розгляд двадцять восьмої сесії  районної 

ради сьомого скликання, розглянуто. 

Двадцять восьму сесію районної ради оголошую закритою. 

 

 

 

 

Голова районної ради        Б.Кучмій 

 


