
  

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ДРУГА СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 22 січня  2021 року                                              № 34 

смт Голованівськ 

 

Про затвердження Програми заходів  

з ліквідації установ та закладів  

соціально-культурної сфери  

Голованівського району 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту», 

«Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про соціальні 

послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 

року № 716-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження 

територій територіальних громад Кіровоградської області», враховуючи 

висновки та рекомендації постійних комісій районної ради та з метою 

забезпечення заходів щодо повного вивільнення працівників установ та 

закладів соціально-культурної сфери Голованівського району, які 

ліквідуються 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму заходів з ліквідації установ та закладів 

соціально-культурної сфери Голованівського району (далі – Програма). 

2. Рекомендувати Голованівській районній державній адміністрації 

забезпечити виконання заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Голова районної ради              Руслан ЦОБЕНКО 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішення Голованівської 

районної ради 

22 січня 2021року № 34 

 

 

ПРОГРАМА 

заходів з ліквідації установ та закладів соціально-культурної сфери  

Голованівського району 

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Програма заходів з ліквідації установ та закладів соціально-культурної 

сфери Голованівського району (далі – Програма) спрямована на дотримання 

фінансово-бюджетної дисципліни установами та закладами району, 

працівники яких попередженні про вивільнення у зв’язку з ліквідацією. 

У зв’язку з проведенням реформи децентралізації, не було враховано 

інтереси установ та закладів, засновниками яких є районні державні 

адміністрації та які не були передані у власність територіальних громад, 

через відсутність згоди останніх. 

З метою недопущення виникнення заборгованості зі сплати заробітної 

плати, податкового боргу та заборгованості перед соціальними фондами і, як 

наслідок, необхідності додаткової сплати штрафних санкцій та пені, у зв’язку 

з відсутністю обігових коштів установ та закладів соціально-культурної 

сфери та з метою проведення розрахунку з працівниками закладів виникла 

необхідність у розробленні Програми, що дасть змогу здійснити вивільнення 

працівників установ та закладів соціально-культурної сфери району, згідно 

чинного трудового законодавства. 

 

Мета Програми 

Метою Програми є дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та 

трудового законодавства при вивільненні працівників бюджетних установ та 

закладів соціально-культурної сфери Голованівського району, які 

ліквідуються. 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування. Строки виконання Програми 

 

Досягнення мети Програми відбуватиметься за рахунок коштів 

районного бюджету в межах наявних фінансових ресурсів. Обсяг коштів, 

необхідних для фінансування Програми, становить 16672,6 тис. грн. 

Строк виконання програми – 2021 рік. 



 

Ресурсне забезпечення Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

районного бюджету та бюджетів сільських, селищних, міських 

територіальних громад в межах наявних фінансових ресурсів через головного 

розпорядника коштів – Голованівську районну державну адміністрацію. 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

2021 рік 

 

(тис. грн) 

Усього витрат на 

виконання 

Програми 

(тис. грн) 

Районний бюджет 4449,2  

 

16672,6 
Бюджети сільських, 

селищних, міських 

територіальних громад  

12 223, 4 

 

 

Завдання Програми 

 

Завданням Програми є проведення своєчасного розрахунку з 

працівниками закладів соціально-культурної сфери Голованівського району, 

які вивільняються у зв’язку з ліквідацією та недопущення кредиторської 

заборгованості та порушення вимог чинного трудового законодавства. 

 

Очікувані результати та ефективність Програми 

   

Виконання заходів Програми сприятиме: 

повному розрахунку з працівниками закладів соціально-культурної 

сфери Голованівського району, які вивільняються у зв’язку з ліквідацією, 

згідно з переліком (додаток 1); 

уникненню кредиторської заборгованості, своєчасному проведенню 

розрахунків з податків і зборів; 

дотримання вимог чинного трудового законодавства. 

Перелік заходів щодо ліквідації установ та закладів соціально-

культурної сфери (додаток 2). 

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми та 

контроль за її виконанням, здійснює Голованівська районна державна 

адміністрація та фінансове управління районної державної адміністрації. 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення Голованівської 

районної ради 

22 січня 2021 року  №34 

 

 

ПЕРЕЛІК 

установ та закладів соціально-культурної сфери  

Голованівського району, 

працівники, яких вивільняються у зв’язку з ліквідацією 

 

 

1. Відділ освіти, культури та культурної спадщини Голованівської 

районної державної адміністрації.  

2. Голованівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 

3. Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Голованівського району. 

4. Благовіщенський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 

5. Відділ культури Новоархангельської районної державної адміністрації. 

6. Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Новоархангельського району. 

7. Новоархангельський районний центр соціальний служб для сім’ї, дітей 

та молоді. 

8. Сектор культури, молоді та спорту Вільшанської районної державної 

адміністрації. 

9. Сектор освіти Вільшанської районної державної адміністрації. 

10. Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Вільшанського району. 

11. Вільшанський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді. 

12. Відділ освіти Гайворонської районної державної адміністрації. 

13.Відділ культури, туризму та культурної спадщини Гайворонської 

районної державної адміністрації. 

14. Гайворонський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 

15. Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Гайворонського району. 

  

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Голованівської 

районної ради 

22 січня 2021 року  №34 

 

 

Заходи  

щодо ліквідації установ та закладів соціально-культурної сфери  

Голованівського району 

 

№ 

з/

п 

Назва заходу Терміни 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Відповідальний 

виконавець 

1. Виплата заробітної плати 

працівникам установ та 

закладів соціально-

культурної сфери 

Голованівського району, 

які ліквідуються  

2021 рік Районний 

бюджет, 

бюджети 

сільських, 

селищних, 

міських 

територіальних 

громад 

Голованівська 

районна 

державна 

адміністрація 

2. Виплата розрахункових 

коштів при вивільненні 

працівників установ та 

закладів соціально-

культурної сфери 

Голованівського району, 

які ліквідуються  

2021 рік Районний 

бюджет, 

бюджети 

сільських, 

селищних, 

міських 

територіальних 

громад 

  

 

Голованівська 

районна 

державна 

адміністрація 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт 

Програми заходів з ліквідації установ та закладів соціально-культурної сфери 

Голованівського району 

1. Розробники Програми Голованівська районна державна адміністрація 

 

2. Відповідальні виконавці 

Програми 

Голованівська районна державна адміністрація 

3. Учасники Програми Голованівська районна державна адміністрація, 

фінансове управління Голованівської 

райдержадміністрації 

4. Термін реалізації Програми                                2021 рік 

5. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

Районний бюджет, бюджети сільських, 

селищних, міських територіальних громад 

  

6. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми  

16672,6 тис.грн. 

 


