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ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
 

П Р О Т О К О Л  
 

пленарного засідання третьої сесії районної ради 
VІІ скликання  

 
 
25 грудня 2015 року        смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 
Засідання завершилося – 13.10 
 
Усього депутатів – 34 
Присутні - 27 
Відсутні -  07 
 
Президія: 
Кучмій Богдан Борисович – голова Голованівської районної ради. 
Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної ради.  
 
Головує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради.  
 
 Голова районної ради вручив Подяки Кіровоградської обласної 
державної адміністрації та обласного військового комісаріату за вірність 
присязі та сумлінне виконання службових обов’язків землякам, що 
несуть службу на сході країни - Сасину Миколі Васильовичу (с. 
Крутеньке), Пустовіту Олегу Анатолійовичу (смт. Голованівськ) та 
нагрудний знак «За мужність і відвагу» Канайкіну Миколі 
Володимировичу (смт. Голованівськ). 
 
Голова районної ради:  
  
Шановні депутати, запрошені! 
  
На сесії присутні, згідно з даними реєстрації  27 депутатів. 
Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 
Третю сесію районної ради оголошую відкритою. 
 
У роботі сесії районної ради  беруть участь: 
- депутати районної ради; 
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- сільські та селищні голови; 
- керівники установ, підприємств та організацій району; 
- запрошені. 
  
 Відповідно до статті 27 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад» та пункту 66.4 Регламенту районної ради інформую Вас про реєстрацію  
депутатських фракцій в районній раді.  

Отже, до районної ради надійшли наступні повідомлення: 
- про створення депутатської фракції політичної партії «Об’єднання 

«Самопоміч» в кількості 4 осіб: Цобенко Р.О., Іщак О.В., Говорун Я.П., 
Ряснюк Л.Л. (голова депутатської фракції – Цобенко Р.О.); 

- про створення депутатської фракції політичної партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» в кількості 11 осіб: Голімбієвський О.Д., 
Кравчук І.П., Свердликівський В.О., Голімбієвська Т.П., Комашко 
М.С., Тернавська О.Г., Рибченко Н.Є., Лаврук В.В., Комашко Г.В., 
Лепетун Ю.П., Лободюк Ю.М. (голова депутатської фракції 
Голімбієвський О.Д.); 

- про створення депутатської фракції політичної партії Радикальна 
партія Олега Ляшка в кількості 4 осіб: Копієвський М.Д., Гребенюк 
М.П., Бугаєнко О.П., Погорєлов С.Л. (голова депутатської фракції 
Копієвський М.Д.). 

 
Розпочинаємо роботу пленарного засідання. 
На третій  сесії районної ради пропонується розглянути наступні  питання:  
  
Вносить питання: районна державна адміністрація 
1. Про хід виконання Програми розвитку земельних відносин у 
Голованівському районі. 

Інформація: Свид Оксани Георгіївни – начальника відділу 
Держгеокадастру у Голованівському районі. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
2. Про стан виконання районної програми імунопрофілактики та захисту 
населення від інфекційних хвороб на 2011-2015роки. 

Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного лікаря КЗ 
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
3. Про стан виконання районної комплексної програми профілактики 
злочинності на 2011-2015роки. 

Інформація: Плахотнюка Андрія Миколайовича – завідувача 
сектору запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та 
режимно-секретної роботи апарату районної державної 
адміністрації. 
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Вносить питання: районна державна адміністрація 
4. Про стан виконання районної програми «Шкільне молоко» на 2014-
2015роки. 

Інформація: Клименка Олександра Вікторовича – начальника 
відділу агропромислового розвитку Голованівської районної 
державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
5. Про стан виконання районної програми забезпечення соціальним та 
впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа на період до 2015року. 

Інформація: Карабенюк Тетяни Леонідівни – начальника 
служби у справах дітей районної державної адміністрації . 
 

Вносить питання: голова  районної ради  
6. Про стан виконання Програми розвитку місцевого самоврядування 
Голованівського району на 2013-2015роки. 

Інформація: Кучмія Богдана Борисовича  - голови районної ради. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
7. Про стан виконання Програми розвитку театрального мистецтва в 
Голованівському районі на період до 2015року. 

Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника відділу 
культури, туризму та культурної спадщини районної державної 
адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
8. Про стан виконання районної Програми санаторного оздоровлення 
ветеранів війни та інвалідів на 2011-2015роки. 

Інформація: Моренець Надії Іванівни – заступника  начальника 
управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
9. Про затвердження районної програми санаторного оздоровлення ветеранів 
війни та інвалідів на 2016-2020роки. 

Інформація: Моренець Надії Іванівни – заступника  начальника 
управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
10. Про затвердження програми соціального захисту малозабезпечених 
верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які 
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постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського району 
на 2016-2020роки. 

 Інформація: Моренець Надії Іванівни – заступника  начальника 
управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
11. Про затвердження районної комплексної програми соціальної підтримки 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 
поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-
2020роки». 

Інформація: Моренець Надії Іванівни – заступника  начальника 
управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
12. Про затвердження районної програми по створенню соціально-
економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської 
районної організації ветеранів України на 2016-2017роки. 

Інформація: Моренець Надії Іванівни – заступника  начальника 
управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації. 
 

Вносить питання: голова районної ради 
13. Про районну програму по створенню умов для обслуговування 
адміністративного приміщення районної ради на 2016-2018роки. 

Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 
районної ради. 
 

Вносить питання: голова районної ради 
14. Про районну програму підтримки ЗМІ в Голованівському районі на 2016-
2017роки. 

Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 
районної ради 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
15. Про  програму економічного і соціального розвитку Голованівського 
району на 2016рік. 

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 
управління економічного розвитку, торгівлі, промисловості, 
інфраструктури та житлово-комунального господарства 
районної державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
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16. Про районний бюджет на 2016рік. 
Інформація: Дударя Василя Серафимовича – начальника 
фінансового управління районної державної адміністрації. 
 

Вносить питання: голова  районної ради   
17. Про передачу комунального майна в оренду. 

Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 
районної ради. 
 

Вносить питання: голова районної ради 
18. Про План діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2016рік. 

 Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 
районної ради. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
19. Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок на територіях Крутеньківської. Свірнівської, 
Грузької, Троянської сільських та Голованівської селищної  рад. 

Інформація: Свид Оксани Георгіївни – начальника відділу 
Держгеокадастру у Голованівському районі. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
20. Про внесення змін до районної комплексної програми соціальної 
підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 
військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 
загиблих на 2014-2015роки. 

Інформація: Моренець Надії Іванівни – заступника  начальника 
управління соціального захисту населення райдержадміністрації. 

  
Питання попередньо обговорені і погоджені у відповідних постійних 

комісіях. 
 
 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку 
денного сесії і прийняти його за основу. 
 
Чи є інші пропозиції? 
Немає. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
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Чи є зауваження, зміни,  доповнення до порядку денного? 
 
Голова районної ради: 
 
 У зв’язку з відсутністю необхідних інформаційно-довідкових 
матеріалів, за наявності яких питання вноситься на розгляд ради, згідно 
Регламенту районної ради 7 скликання, пропоную питання «Про стан 
виконання районної програми «Шкільне молоко» на 2014-2015роки» 
виключити з порядку денного сесії. 
 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
 У зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про друковані засоби 
масової інформації»,  які передбачають, що органи місцевого 
самоврядування не можуть бути засновниками (співзасновниками) 
друкованих засобів масової інформації та прийняттям Закону України «Про 
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової 
інформації», який  визначає порядок їх реформування,  пропоную питання 
«Про районну програму підтримки ЗМІ в Голованівському районі на 2016-
2017роки» виключити з порядку денного сесії. 
 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 24 
«проти»    - 03 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
 А також, прошу включити до порядку денного питання «Про 
депутатський запит депутата районної ради Кучмія Б.Б.». 
 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 



 7 

 Надійшла пропозиція включити до порядку денного третьої сесії 
питання «Про затвердження районної цільової соціальної програми «Молодь 
Голованівщини на 2016-2020 роки. 
 
 Слово надається Гонтюк Наталії Борисівні – головному спеціалісту 
відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. 
 
Гонтюк Н.Б.: 
 Шановні депутати! 
 Прошу внести до порядку денного сесії питання «Про затвердження 
районної цільової соціальної програми «Молодь Голованівщини на 2016-
2020 роки.» Заходи даної програми фінансуються за кошти районного 
бюджету. Для вчасного виконання даних заходів необхідно затвердити дану 
програму. Одним із заходів програми є і відправка призовників для 
проходження військової служби до м. Кіровоград. 
 
 Депутат районної ради Чушкін О.І. вніс пропозицію перенести дане 
питання на розгляд чергової сесії районної ради. 
 
Голова районної ради: 
 Хто за пропозицію включити до порядку денного третьої сесії  питання  
«Про затвердження районної цільової соціальної програми «Молодь 
Голованівщини на 2016-2020 роки». 
 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 22 
«проти»    - 05 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
 У зв’язку з прийняттям розпорядження голови Кіровоградської 
обласної державної адміністрації щодо розподілу субвенції для галузі 
«Медицина» та прийняттям відповідних розпоряджень головою 
Голованівської районної державної адміністрації пропонується включити до 
порядку денного сесії питання «Про внесення змін до рішення районної ради 
від 30 січня 2015 року № 478 «Про районний бюджет на 2015 рік». 
 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
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 А також, надійшов лист від Голованівської районної державної 
адміністрації щодо внесення на розгляд третьої сесії питання «Про 
оптимізацію стаціонарного ліжкового фонду Голованівської центральної 
районної лікарні та філії Голованівської центральної районної лікарні в смт. 
Побузьке». 
 

Пропоную включити до порядку денного питання «Про оптимізацію 
стаціонарного ліжкового фонду Голованівської центральної районної лікарні 
та філії Голованівської центральної районної лікарні в смт. Побузьке». 
 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 21 
«проти»    - 06 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
 
Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому, з урахуванням вище 
вказаних пропозицій. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Дякую. Питання вносяться до порядку денного. 
 
Голова районної ради: 
 Перше питання порядку денного «Про хід виконання Програми 
розвитку земельних відносин у Голованівському районі». 
 Слово для виступу надається Свид Оксані  Георгіївні – начальнику 
відділу Держгеокадастру у Голованівському районі. 
 
Свид О.Г.: 
 Шановні депутати! 

Відповідно до статті 14 Конституції України земля є основним 
національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. 

Виконати це завдання держава може виключно за умови ефективного 
та раціонального використання земельних ресурсів. 

Головне наше завдання  полягає  в  тому, щоб за допомогою правових  
норм,  фінансово-економічних важелів забезпечити проведення робіт по  
землеустрою,  створити  національну кадастрову систему реєстрації 
земельних ділянок, збільшити надходження до місцевих бюджетів від плати 
за землю. 
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 На території району існує Програма розвитку земельних відносин у 
Голованівському районі на 2007-2015 роки (далі – Програма), затверджена 
рішенням сесії Голованівської районної ради від 17.10.2007 № 167, якою 
визначено проведення орієнтовних заходів на період до 2015 року. 

Програма безпосередньо передбачає виконання таких робіт: 
вишукувальні роботи, будівництва протиерозійних споруд та рекультивація 
порушених земель; залуження деградованої ріллі; розробка схем 
землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони 
земель адміністративних одиниць; розробка проектів землеустрою, що 
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування 
угідь; встановлення меж водоохоронних зон; встановлення меж прибережних 
захисних смуг; встановлення меж населених пунктів; грошова оцінка земель 
населених пунктів; грошова оцінка земель несільськогосподарського 
призначення за межами населених пунктів; інвентаризація земель та ін. 

Зокрема, передбачено такі основні заходи для раціонального та 
ефективного використання земель: грошова оцінка земель, встановлення меж 
населених пунктів, інвентаризація земель. 

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок 
фінансування з державного бюджету, обласного бюджету, місцевих 
бюджетів нижчих рівнів, коштів власників землі і землекористувачів та 
інших не заборонених чинним законодавством джерел фінансування. В 
першу чергу певні роботи фінансуються за кошти найбільш зацікавленої у 
виконанні таких робіт сторони.  

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок належить до важливих 
економічних регуляторів земельних відносин в Україні. Проведення 
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів передбачено 
статтями 13, 18 Закону України "Про оцінку земель". Її результати 
використовуються для визначення розміру плати за землю, державного мита 
при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, а 
також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання 
раціонального використання та охорони земель. При цьому, проведення 
повторної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів відповідно 
до Закону України "Про оцінку земель" повинно здійснюватися не рідше ніж 
один раз на 5-7 років. 

Із загальної кількості населених пунктів 50 поновлення нормативної 
грошової оцінки земель проведено по 49 населених пунктах, що складає  
майже 100 % від їх загальної кількості.  

Погоджено план-графік проведення робіт з нормативної грошової 
оцінки земель населених пунктів головою обласної державної адміністрації, 
по Голованівському району в даний графік  на 2015 рік включено смт. 
Побузьке. За відсутністю коштів дані роботи не проведені.    

Керівництво держави розглядає надходження коштів від плати за 
землю, як один з найважливіших бюджетоутворюючих чинників.  
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Позитивний тренд збільшення бюджетних надходжень від плати за 
землю зберігається та за прогнозами, може і далі зберігатися. 

Відділом Держгеокадастру у Голованівському районі вжито 
організаційних заходів для забезпечення проведення та оновлення 
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. 

У січні-серпні 2015 року продано органами виконавчої влади або 
органами місцевого самоврядування 2 земельних ділянки комунальної 
власності несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомого 
майна загальною площею 0,31  га на суму 186878 гривень. 
Дякую за увагу.  

 
Голова районної ради:  
 
Чи є запитання до доповідача? 
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. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення №  19 (додається). 
 
 Друге питання порядку денного «Про стан виконання районної 
програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних 
хвороб на 2011-2015роки.» 
 Слово для інформації надається Фоменко Марині Петрівні –  
головному  лікарю  КЗ «Голованівський центр первинної медико-
санітарної допомоги». 
 
Фоменко М.П.: 
 Шановні депутати! 

Районна програма імунопрофілактики та захисту населення від 
інфекційних хвороб на 2011-2015 роки була затверджена рішенням 
Голованівської районної ради від 18.03.2011 №48.  

Відповідно до цієї  Програми  були затверджені  заходи по її виконанню.  
Здійснення фінансування цієї Програми передбачалося, як із державного 
бюджету, так і з районного бюджету. Із районного бюджету на виконання заходів 
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було передбачено 102 800,0 грн. (2015 рік – 238000 грн.), в зв`язку із 
недостатністю фінансування на охорону здоров`я коштів було затрачено меньше.  

 Імунологічні препарати за епідемічними показаннями та специфічні 
імуноглобуліни для пасивної імунізації дітей, народжених HbsAg «+» матерями і 
дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії 
не закуплялися за кошти районного бюджету. Такі діти  (4 дитини) необхідними 
препаратами забезпечуються за кошти державного бюджету. 

Комп`ютерна програма «УкрВак-09» встановлена в Голованівському 
районному лабораторному відділенні Кіровоградського обласного лабораторного 
центру Держсанепідслужби України і Голованівському центрі первинної медико-
санітарної допомоги.  

Кабінети щеплень, які знаходяться в лікарських амбулаторіях та 
фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктах оснащені відповідно до 
санітарно-епідемічних норм і правил. У 2013 в Голованівському центрі 
первинної медико-санітарної допомоги була придбана сумка-холодильник для 
перенесення та перевезення вакцин (325,0 грн.), в 2014 році за спонсорські кошти 
на Грузянський фельдшерсько-акушерський пункт, Новосільський 
фельдшерський пункт та Молдовську сільську лікарську амбулаторію були 
придбані гігрометри для кабінету  щеплень.       

 Проблеми існують у забезпеченні охопленням профілактичними 
щепленнями дітей до 1 року життя. Якщо вакцини проти гепатиту В, гемофільної 
інфекції типу B, полімієліту за 2013-2014 надходили до лікувальних закладів за 
рахунок державного бюджету, то вакцини для профілактики дифтерії, коклюшу, 
правця, туберкульозу надходили в недостатній кількості. На даний час існує  
потреба у закупівлі цих вакцин за бюджетні кошти, а ще крім вакцин за 
бюджетні кошти потрібно придбати туберкулін, медикаменти для невідкладної 
допомоги  населенню, яке користується соціальними пільгами. На 2015 рік на 
придбання медикаментів в Голованівському центрі первинної медико-санітарної 
допомоги заплановано 30000,0 грн., 10000,0 грн. із державної субвенції та 
20000,0 грн. із районного бюджету, із яких в поточному році 17600,0 грн. 
витратили на придбання життєво необхідних медикаментів для хронічно хворої 
людини.  

В листопаді поточного року заплановано придбати за бюджетні кошти 100 
доз вакцини БЦЖ та 350 доз вакцини АКДП-БІОЛІК. 

В 2014 році була закуплена вакцина для профілактики грипу 30 доз на 
суму 3400,0 грн. В 2015 вакцина для профілактики грипу не закуплялася. 

Кожен випадок побічної реакції на вакцини своєчасно розслідується та в 
подальшому необхідна документація направляється до територіальної СЕС.  

Комбіновані вакцини для щеплення в районі на даний час застосовуються 
лише тоді, коли вони надходять за кошти державного бюджету або батьки самі 
купують їх в аптечних закладах. Придбати комбіновані вакцини за бюджетні 
кошти складно, адже вони коштують доволі дорого.      

Під час транспортування імунобіологічних препаратів на всіх етапах 
дотримуються належні умови «холодового ланцюга», а саме медичні заклади 
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оснащені холодильниками та сумками-холодильниками і холодовими 
елементами. На даний час потрібно оснастити аптечний склад центру первинної 
медико-санітарної допомоги холодильником для зберігання імунобіологічних 
препаратів. 

Щорічно для медичних працівників проводяться семінарські заняття щодо 
проведення імунопрофілактики, при необхідності всім учасникам оплачуються 
кошти на відрядження.     
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
Чи є запитання до доповідача? 
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. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення №  20 (додається). 
 
 Третє питання «Про стан виконання районної комплексної 
програми профілактики злочинності на 2011-2015роки».  
 Інформація Плахотнюка Андрія Миколайовича – завідувача 
сектору запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та режимно-
секретної роботи апарату районної державної адміністрації. 
 
Плахотнюк А.М.: 
 Шановні депутати! 
 Станом на 16 листопада поточного року проведено 65 рейдів, в ході 
яких виявлено 18 дітей, із них: 13 дітей влаштовано в кімнату тимчасового 
перебування дитячого відділення Голованівської центральної районної 
лікарні, 4 дітей тимчасово влаштовано в сім’ї близьких родичів, 1 дитина в 
інтернатний заклад.  

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 130 
перевірок, про що свідчать складені акти обстежень умов проживання.  
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Органом опіки і піклування протягом 10 місяців 2015 року до 
районного суду направлено 8 позовних заяв щодо позбавлення батьківських 
прав. 6 батьків позбавлено, відносно 15 дітей. Притягнень до кримінальної 
відповідальності по статті 166 Кримінального кодексу України не було. 
Притягнуто до адміністративної відповідальності по статті 184 кодексу 
України про адміністративні правопорушення (неналежне виконання 
батьківських обов’язків) – 3 батьків, винесено попередження служби у 
справах дітей районної державної адміністрації 38 батькам. 

З метою попередження насильства в сім’ї службою регулярно 
проводяться рейди «Сім’я і діти», в ході яких проводяться бесіди з батьками 
щодо відповідальності за виховання дітей, неналежного виконання 
батьківських обов’язків.  

Службою у справах дітей районної державної адміністрації під 
керівництвом заступника голови районної державної адміністрації 
О.Бугаєнко за участю представників міліції, освіти, районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, кримінально-виконавчої 
інспекції неодноразово проводились засідання координаційних рад у справах 
дітей, нарад, на яких вирішувалось питання вжиття заходів та шляхів 
подолання дитячої злочинності.  

27 липня поточного року дане питання було розглянуто на засіданні 
колегії районної державної адміністрації. За результатами прийнято 
розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 липня 2015 
року № 197-р «Про стан реалізації в районі державної політики щодо захисту 
прав та законних інтересів дітей, профілактики правопорушень та 
попередження дитячої злочинності», яким визначено проведення спільних 
заходів щодо подолання таких негативних явищ серед неповнолітніх в 
районі. 

Так, протягом січня – жовтня 2015 року на території району скоєно 25 
злочинів 16-ма неповнолітніми, в порівнянні з аналогічним періодом 2014 
року, 11 злочинів 8-ма неповнолітніми, що становить збільшення кількості 
зареєстрованих злочинів на 200% (у 2 рази) та збільшення питомої ваги 
неповнолітніх, які вчинили злочини на 300% (у 3 рази).  

Із зазначеної кількості дітей, що вчинили злочини на обліку служби у 
справах дітей райдержадміністрації перебуває 2 дітей, з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування та 1 дитина, яка опинилась в 
складних життєвих обставинах, так як батьки ухиляються від виконання 
батьківських обов’язків, інші 22 дітей – це діти, які мають одного або двох 
батьків, що послабили контроль за вихованням своїх дітей, як наслідок 
дітьми вчинено правопорушення та злочини.  

З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі 
заступником голови райдержадміністрації видано відповідне доручення від             
17 січня 2013 року № 01-09/5/3, яким передбачено протягом 2013-2015 років 
проведення заходів щодо здійснення контролю за дотриманням культурно-
розважальними закладами та закладами масового збору молоді нормативно-
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правових актів щодо порядку відвідування, перебування в них дітей, 
заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження 
наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості. Склад робочої 
групи та графік проведення рейдів по місцях масового збору молоді 
поновлюється щороку.  

Так, 10 січня 2014 року першим заступником голови 
райдержадміністрації затверджено склад робочої групи та графік проведення 
рейдів на 2015 рік. До складу робочої групи залучено представників служби у 
справах дітей, відділу освіти райдержадміністрації, районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дирекції професійно-технічного 
училища №38 смт Голованівськ, РВ УМВС України в Кіровоградській 
області. 

З метою запобігання виникненню негативних явищ у молодіжному 
середовищі та захисту прав дітей на здоров’я і безпеку життєдіяльності, 
додержання правопорядку, заборони продажу неповнолітнім алкогольних та 
тютюнових виробів проведено 51 спільних перевірок по місцях масового 
збору молоді (бари, території парків) щодо, в ході яких перевірено 86 
об’єктів. 

Служба у справах дітей Голованівської районної державної 
адміністрації повідомляє, що з метою попередження дитячої злочинності та 
проведення профілактичної роботи з неповнолітніми, які вчинили злочин 
начальником служби у справах дітей райдержадміністрації, в.о. начальника 
Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області, начальником 
відділу освіти райдержадміністрації, директором ПТУ №38 смт.Голованівськ 
затверджено наказ від 23.01.2013 року №3/23/12/8 «Про проведення 
профілактичної роботи з неповнолітніми, які вчинили злочини», в якому 
передбачено співпрацю та щомісячне взаємоінформування. 

З метою своєчасного та ефективного реагування населення в районі на 
негативні соціальні прояви в дитячому середовищі в засобах масової 
інформації службою у справах дітей було висвітлено статтю на тему: «Діти 
вулиці. Як їх захистити».  

Відповідно до районної комплексної програми профілактики 
злочинності на 2011 – 2015 роки  Голованівський районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді повідомляє, що 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 



 15 

профілактики наркоманії, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів. У звітному періоді проведено 3 
засідання координаційної ради. 

Спеціалістами Голованівського районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді забезпечується систематичне проведення 
консультативної та роз’яснювальної роботи серед учнівської молоді з 
пропаганди здорового способу життя, щодо профілактики наркоманії, 
протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів.  

У звітному періоді Голованівським районним центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді  розповсюджено  брошури на тему: 
«Конвенція ООН про права дитини», а також розповсюджується друкована 
продукція обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 
теми: «Знайди відмінність», «Це поруч».  

 Також спільно з службою у справах дітей райдержадміністрації, РВ 
УМВС України в Кіровоградській області, відділом освіти, молоді та спорту, 
НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г. Шевченка – гімназія» проводились 
рейди щодо виявлення неповнолітніх, які споживають  алкогольні напої, 
наркотичні засоби, палять. В ході перевірок порушень не виявлено. 

Протягом звітного періоду спеціалістами центру проводилась робота з  
особами, які скоїли злочин  та відбувають покарання без позбавлення волі 
щодо недопущення скоєння ними рецидивних злочинів, формування 
здорового способу життя, покращення стану відвідування навчального 
закладу.  
 Одним із основних напрямків бібліотечно – інформаційного 
обслуговування населення району є обслуговування молодіжної аудиторії.    
 У 2015 році в Голованівській районній бібліотеці для дорослих та 
сільських бібліотеках району здійснювалась робота щодо  реалізації  заходів 
із запобігання злочинності. Проводились бесіди, лекції, виховні години, 
диспути, зустрічі на правову тематику. 
 Здійснювалось сприяння функціонуванню інформаційно – правового 
центру «Правова планета» на базі громадської правової приймальні з надання 
безкоштовних юридичних послуг для соціально незахищених верств 
населення району з питань запобігання злочинності.  

Сьогодення ставить перед бібліотеками важливе і невідкладне завдання 
– виховання свідомого громадянина, патріота рідної землі, який володіє 
високою культурою, духовно та фізично досконалий, готовий жити в 
громадянському суспільстві.  

Здійснювалось наповнення інформаційними матеріалами веб-сайту 
бібліотеки з питань запобігання злочинності. 
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З метою профілактики злочинності, виконання запланованих заходів, 
а також виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 
2011-2015 роки, на території Голованівського району, районним відділом 
УМВС України проводиться ряд організаційних та практичних заходів щодо 
зміцнення законності та правопорядку, забезпечення конституційного ладу, 
прав і свобод людини, профілактики правопорушень та злочинності, 
боротьби з наркоманією і алкоголізмом, поліпшення розслідування 
кримінальних проваджень та розшукової роботи, удосконалення кадрового 
забезпечення. 

Так, упродовж 10 місяців 2015 року знаходилось в провадженні 
всього –  719 кримінальних правопорушень, без врахування закритих 537. 

Зареєстровано в звітному періоді – 496, без врахування закритих – 
272, з них вчинено відносно неповнолітніх 5, в громадських місцях 2, у тому 
числі на вулиці 2. 

Кількість кримінальних правопорушень, за якими особи встановлені 
усього 143 питома вага 23,6% (область 24,9%), з числа зареєстрованих у 
звітному періоді усього 134 питома вага 49,3% (область 39,9%). 

Кількість осіб, яким  повідомлено про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення 99, з них: застосовано запобіжні заходи 
тримання під вартою 4, домашній арешт 2, особисте зобов’язання 24.  

Кількість кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове 
розслідування 392, без врахування закритих 146 з них звернення до суду з 
обвинувальним актом  121, з угодою 23. Усього направлено до суду з 
клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності та про 
застосування примусових заходів 2. 

Закрито кримінальних проваджень 246 питома вага 28,9% (область 
44,8%). 

Виявлено осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 96. 
Кількість кримінальних правопорушень, досудове розслідування за 

якими не закінчено 460 питома вага 54,0% (область 41,6%).  
Зареєстровано (без знятих з обліку) 2014р.246,  2015р. 272 динаміка 

10,6 (область 5,9)  
Кількість кримінальних правопорушень, за якими особи встановлені 

(повідомлено про підозру або закрито за нереабілітуючими підставами) 
2014р.120 2015р. 143 динаміка  19,2 (область 1,0) із зареєстрованих у 
звітному періоді 2014р. 107, 2015р. 134 динаміка 25,2 (область 0,8) Усього 
розслідувано (з минулими роками) 2014р. 124, 2015р. 146 динаміка 17,7 
(область 3,7) 

Відомості про тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення 
зареєстровано (без знятих з обліку) 2014 р. 74 2015р. 99 динаміка +33,8% 
(область 59,9%) Кількість кримінальних правопорушень, за якими особи 
встановлені (повідомлено про підозру або закрито за нереабілітуючими 
підставами) усього 2014р. 39, 2015р. 52 динаміка +33,3 (область +29,8%) із 
зареєстрованих у звітному періоді 2014р. 34, 2015р. 49 динаміка 44,1 (область 
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29,9%) питома вага 2014р. 45,9% 2015р. 49,5%, Усього розслідувано (з 
минулими роками) 2014р. 41, 2015р. 53 динаміка 29,3 (область 26,5) 

Умисні вбивства в 2015р. 0  (в 2014 р. 0)   
Тяжкі тілесні ушкодження  0  (в 2014 р. 1) 
Тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого 0 (в 

2014 р. 1) 
Торгівля людьми 0. 
Згвалтування 0 (в 2014 р. 0)   
Крадіжки зареєстровано (без знятих з обліку) 167 в 2014 р. 148 

динаміка   
12,8% (область 25,5%).  Кількість кримінальних правопорушень, за якими 
особи встановлені (повідомлено про підозру або закрито за 
нереабілітуючими підставами) усього 74 в 2014 р. 63 динаміка 17,5% 
(область + 28,1%).  із зареєстрованих у звітному періоді 72 питома вага 
43,1%. Усього розслідувано (з минулими роками) 2015 р. 74 2014 р. 66 
динаміка 12,1% (область +20,5%). 

Грабежі зареєстровано (без знятих з обліку) 2 в 2014 р. 4 динаміка -
50,0% (область +67,8%).  Кількість кримінальних правопорушень, за якими 
особи встановлені (повідомлено про підозру або закрито за 
нереабілітуючими підставами) усього1 в 2014 р. 1  

Розбої зареєстровано (без знятих з обліку) 2 в 2014 р. 2 динаміка 0.0% 
(область 72,2%). Кількість кримінальних правопорушень, за якими особи 
встановлені (повідомлено про підозру або закрито за нереабілітуючими 
підставами) усього 2 в 2014р.1 динаміка100,0% (область 42,4%).  із 
зареєстрованих у звітному періоді 1 питома вага 50,0% (область 67,7%). 
Усього розслідувано (з минулими роками) 2015 р. 2. 2014 р. 1 динаміка 100,0  

Шахрайства зареєстровано (без знятих з обліку) 10 в 2014 р.8 
динаміка 25,0% (область 3,7%).  Кількість кримінальних правопорушень, за 
якими особи встановлені (повідомлено про підозру або закрито за 
нереабілітуючими підставами) усього 1 в 2014 р. 2 динаміка -50,0 (область 
33,7%).  із зареєстрованих у звітному періоді 1 питома вага +10% (область 
+30,3%). Усього розслідувано (з минулими роками) 2015 р. 1; 2014 р.2 
динаміка -50,0 (область -2,1%). 

Самовільне зайняття земельної ділянки 1 в 2014 р. 1  
Незаконне поводження зі зброєю зареєстровано (без знятих з обліку) 4 

в 2014 р. 6  динаміка -33.3% (область -9,2%) 
ДТП зареєстровано (без знятих з обліку) 2 в 2014 р. 0 динаміка 0%  
Незаконне заволодіння ТЗ зареєстровано (без знятих з обліку) 5 в 2014 

р. 3 динаміка 66,7% (область 54,4%).  Кількість кримінальних 
правопорушень, за якими особи встановлені (повідомлено про підозру або 
закрито за нереабілітуючими підставами) усього 4 в 2014 р.4 динаміка 0,0% 
(область 15,3%)  із зареєстрованих у звітному періоді 3 питома вага 60,0% 
(область +59,0%). Усього розслідувано (з минулими роками) 2015р. 4, в 2014 
р.9 динаміка -55,6% (область -11,9%). 
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Незаконне заволодіння автомобілями 1 в 2014 р. 3 динаміка -66,7% 
(область 13,9%). Кількість кримінальних правопорушень, за якими особи 
встановлені (повідомлено про підозру або закрито за нереабілітуючими 
підставами) усього 0 в 2014 р.3 динаміка -100,0% (область -20,3%)  із 
зареєстрованих у звітному періоді 0 питома вага 0,0% (область +53,7%). 
Усього розслідувано (з минулими роками) 2015р. 0, в 2014 р.4 динаміка -
100,0% (область -47,4). 

Хуліганство зареєстровано (без знятих з обліку) 5 в 2014 р. 0  
Господарські злочини 1 в 2014 р. 1 динаміка 0.0% 
Злочини у сфері службової діяльності 6 в 2014 р. 2 динаміка 200,0 

(область -21,5%) Кількість кримінальних правопорушень, за якими особи 
встановлені (повідомлено про підозру або закрито за нереабілітуючими 
підставами) усього 7, 2014 р. 0 динаміка 0% (область -1,1%)  із 
зареєстрованих у звітному періоді 5 питома вага 83,3% (область 61,1%). 
Усього розслідувано (з минулими роками) 2015 р. 7, в 2014 р.0 динаміка 0. 

Наркозлочини зареєстровано (без знятих з обліку) 12 в 2014 р. 16 
динаміка -25,0% (область -31,8%).  Кількість кримінальних правопорушень, 
за якими особи встановлені (повідомлено про підозру або закрито за 
нереабілітуючими підставами) усього 10, 2014 р. 15 динаміка -33,3% (область 
-33,9%)  із зареєстрованих у звітному періоді 10 питома вага 83,3% (область 
84,4%). Усього розслідувано (з минулими роками) 2015 р. 10, в 2014 р.15. 

Збут 1, в 2014р.0 
Притони (ст. 317 КК) зареєстровано (без знятих з обліку) 2 в 2014 р. 1 

динаміка 100% (область 76,0%).   
Сектор карного розшуку. 

 По штату – 5, некомплект -2.  
Працівниками СКР розкрито 44 кримінальних правопорушень за 10 місяців 
2015 року. 
Надано завдань до УОТЗ на проведення НСРД  – 48 з них №1 – 3; № 2 – 8; № 
6 – 3; №7 – 34;  
Надано до УОТЗ – 905 телефонні книги на 20639 абонентів. 
Надано завдань до УОС – 8; 
Надано завдань на проведення  ОТЗ – 3 з них №1 – 1; №2 – 1;  №6 -1,   
Направлено до СВ  ініціативних рапортів на проведення НСРД - 57 
Направлено до УІАЗ ІПК – 161 
Проведено ВКР- 1 

Проведено радіорозвідок 9, надано запитів 10, отримано аналітичних 
довідок - 1. 

Сектор дільничних інспекторів міліції 
По штату – 9, некомплект – 1  
Протягом  10 місяців 2015 року сектором ДІМ розкрито 82 

кримінальних правопорушень. Встановлено адміністративний нагляд – 5. 
Продовжено 1 адміністративний нагляд.  Працівниками ДІМ розглянуто 
згідно ЗУ «Про звернення громадян» - 1262  заяв і повідомлень громадян. 
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Притягнуто до адміністративної відповідальності 173 осіб проти 202 в 
минулому році. 

Протидія незаконному обігу наркотичних засобів психотропних 
речовин їх аналогів та прекурсорів. 

Протягом 10 місяців 2015 року  Голованівським РВ УМВС 
зареєстровано 12 кримінальних правопорушень в 2014 році 16, направлено до 
суду 10 в 2014 році 15. 
 
Висновки: Голованівською районною державною адміністрацією в 2015 році 
проведено роботу по координації дій структурних підрозділів 
райдержадміністрації з Голованівським РВ УМВС України в Кіровоградській 
області по виконанню комплексної програми профілактики злочинності в 
результаті чого збільшилась довіра до працівників поліції та покращилась 
оперативна обстановка в районі. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
 
Чи є запитання до доповідача? 
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. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення №  21 (додається). 
 
 Наступне питання порядку денного «Про стан виконання районної 
програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 
період до 2015року». 
 Слово для виступу надається Карабенюк Тетяні Леонідівні – 
начальнику служби у справах дітей райдержадміністрації  
 
Карабенюк Т.Л.: 
 Шановні депутати! 
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 Районна програма забезпечення соціальним та впорядкованим 
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа на період до 2015 року розроблена на підставі Указу Президента 
України від 16 грудня  2011 року № 1163 «Про питання щодо забезпечення 
реалізації прав дітей в Україні», законів України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», «Про 
житловий фонд соціального призначення», «Про основи соціального захисту 
бездомних громадян і безпритульних дітей», Загальнодержавної програми 
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини». 
 Станом на 25 грудня 2015 року на обліку в службі у справах дітей 
районної державної адміністрації знаходиться 98 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, із них : мають житло на праві 
власності – 10 дітей, мають житло на праві користування – 83 дітей, не має 
житла – 6 дітей. 
 У професійно-технічних навчальних закладах області навчається 12 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи з їх числа. 
Із них забезпечені власним житлом 1 дитина, 6 дітей потребують житло.  
 Відповідно до статей 32, 33 Закону України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування» місцеві державні адміністрації та 
органи місцевого самоврядування (за місцем їх походження або проживання 
до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі 
будинки сімейного типу чи відповідні заклади) несуть відповідальність за 
збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
і повернення його після завершення їх перебування у відповідному закладі 
для таких дітей. У разі відсутності такого житла районні державні 
адміністрації та органи місцевого самоврядування у позачерговому порядку 
протягом місяця забезпечують дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а також осіб з їх числа впорядкованим соціальним 
житлом. 
 В районі відсутній соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 
 Протягом дії програми 2013-2015 роки кошти на її виконання не 
виділялись (хоч і передбачались), так як діти, які перебувають на 
квартирному обліку продовжують навчатися в навчальних закладах та не 
потребують нагального надання соціального житла. Всі діти, які не мають 
власного житла перебувають на квартирному обліку в сільських, селищних 
радах за місцем походження. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
 
Чи є запитання? 
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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. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 22 (додається). 
 
 П’яте  питання порядку денного « Про стан виконання Програми 
розвитку місцевого самоврядування Голованівського району на 2013-
2015роки». 
 
 Шановні депутати! 
 Програма розвитку місцевого самоврядування була прийнята 
депутатами районної ради 6 скликання  і діяла 3 роки – 2013, 2014, 2015. 
 Метою програми є створення належних умов роботи органів місцевого 
самоврядування різних рівнів у  районі.  
 Насамперед це матеріально-технічне забезпечення сільських та 
селищних рад (придбання, поточні і капітальні ремонти адміністративних 
приміщень, придбання автотранспорту, оргтехніки, канцелярського 
приладдя, облаштування територій прилеглих до адміністративних 
приміщень рад, оснащення адмінприміщень символікою, проведення 
щорічних районних конкурсів та урочистих заходів, виготовлення буклетів, 
книжок та іншої літератури, участь у роботі Всеукраїнської та інших 
асоціацій ОМС, відзначення пам’ятних та ювілейних дат району, висвітлення 
діяльності ОМС у ЗМІ, співфінансування ОМС району – переможців 
конкурсів міжнародних, державних,  громадських організаціях). 
 Всього на фінансування  заходів  програми  передбачено 1485,6тис.грн.  
Використано 26500тис. грн – це придбання кондиціонеру для сесійного залу 
районної ради. 
Дякую за увагу. 
 
Запитання є ? 
Немає. 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
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Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення №  23  (додається). 
 
 Слідуюче питання «Про стан виконання Програми розвитку 
театрального мистецтва в Голованівському районі на період до 
2015року». 
 Слово має Піщик Тетяна Володимирівна – начальник відділу 
культури, туризму та культурної спадщини районної державної 
адміністрації. 
 
Піщик Т.В.: 
 Шановні депутати! 

На виконання Програми розвитку театрального мистецтва в 
Голованівському районі на період  до 2015 року, затвердженої рішенням сесії 
районної ради від 19 жовтня 2012 року №244, щорічно в районі на базі 
Побузького МБК проводиться обласний огляд-конкурс аматорських 
театральних колективів «Театральна весна Кіровоградщини», в якому 
обов’язково беруть участь аматорські театральні колективи нашого району.  
   У 2015 році в огляді – конкурсі приймали участь три театральні колективи : 

- Народний аматорський театральний колектив Олександрівського СК 
(керівник Олійник В.Є.) показував одноактну виставу М. Курильчука 
«Прозріння» за мотивами оповідання В. Драгунського «Сила 
мистецтва»; 

- Аматорський театральний колектив Голованівського РБК (керівник 
Руда Т.Д.) – п’єсу-жарт О. Лановенко «Освідчення» за мотивами творів 
А.П. Чехова; 

- Аматорський театральний колектив Роздольського СБК (керівник 
Кудина Г.В.) – уривок з вистави О. Лановенко «Не так страшна відьма 
уночі, як та злая жінка на печі» за мотивами оповідань В. Образа. 

Всі театральні колективи були відзначені Дипломами Департаменту 
культури та цінними подарунками, а Народний аматорський театральний 
колектив Олександрівського СК отримав ще й грамоту за участь у 
Всеукраїнському святі театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» на 
хуторі Надія. 

           Всеукраїнське свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» в  
цьому році  проходило на базі Давидівського СК і було присвячене 175-й 
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річниці з дня народження фундатора українського театру Марка Лукича 
Кропивницького.  У  святі взяли участь 6 театральних колективів району : 

-  театральний колектив Давидівського СК (керівник Симоненко Л.В) 
представив    гумористичну мініатюру В. Жидкова «Скандал в родині»; 

- театральний колектив Свірневського СБК (керівник Цеберманівська І.) 
- одноактну виставу «Пошилися в дурні» за мотивами твору М. 
Кропивницького; 

- театральний колектив Крутеньківського СБК (керівник Притуляк Г.В.) 
– уривок з вистави М. Кропивницького «Дурисвітка»; 

- театральний колектив Наливайківського СК (керівник Швець О.А.) – 
уривок з вистави «Глитай або ж павук» за мотивами твору М.Л. 
Кропивницького;  

- театральний колектив Троянського СБК (керівник Шкуровська Л.А.) – 
одноактну виставу С. Васильченка «На перші гулі»; 

- театральний коллектив Ємилівського СБК (керівник Черевична Ю.В.) – 
одноактну виставу за твором М. Кропивницького «Дійшов до розуму». 

          У 2015 році на базі Голованівського РБК було започатковано районний 
огляд-конкурс аматорських театральних колективів «Театральний олімп», 
перший тур якого проходив 27 березня в районному будинку культури, а 
другий – в рамках проведення Всеукраїнського свята театрального мистецтва 
«Вересневі самоцвіти». В конкурсі взяли участь всі театральні колективи 
району. Підсумки конкурсу було підведено під час святкування Дня 
працівників культури та аматорів народного мистецтва. Всіх учасників 
нагороджено дипломами та подяками Районного будинку культури. 

На виконання Програми розвитку театрального мистецтва в 
Голованівському районі на період до 2015 року пошито костюми для 
Народного аматорського театрального колективу Олександрівського СК на 
суму 7.0 тис.грн., виготовлено та відремонтовано театральний реквізит на 
суму 3.0 тис.грн. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
 
Чи є запитання? 
Немає.  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
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«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення №  24   (додається). 
 
 Наступне питання порядку денного «Про стан виконання районної 
Програми санаторного оздоровлення ветеранів війни та інвалідів на 
2011-2015роки». 
 Слово для інформації надається Моренець Надії Іванівні – 
заступнику  начальника управління соціального захисту населення 
районної державної адміністрації. 
 
Моренець Н.І.: 
 Шановні депутати! 

На виконання рішення обласної ради від 18 лютого 2011 року № 86 
«Про затвердження обласної Програми санаторного оздоровлення ветеранів 
війни та інвалідів на 2011-2015 роки» рішенням Голованівської районної 
ради від 20 травня 2011 року № 73 було затверджено відповідну районну 
Програму. 

Оздоровлення ветеранів війни та інвалідів в рамках районної Програми 
позитивно впливає на стан забезпечення згаданих категорій громадян району 
санаторно-курортним лікуванням.  

Санаторно-курортне лікування здійснювалося по відповідних 
нозологіях у санаторно-курортних закладах, що діють на території України. 

Районна Програма санаторного оздоровлення ветеранів війни та 
інвалідів на 2011–2015 роки посприяла  загальному оздоровленню найбільш 
вразливих категорій населення.  
 На виконання  заходів районної Програми санаторного оздоровлення 
ветеранів війни та інвалідів було виділено з місцевого бюджету за період дії 
програми 56960 грн. та забезпечено санаторно-курортним лікуванням 15                                                                                                                                               
ветеранів війни та інвалідів. Забезпечувалися ветерани війни та інваліди 
путівками до санаторіїв «Аквадар» с.Маньківка, Черкаська обл.; «Інгул» м. 
Миколаїв; «Пирогова», м. Одеса; «Хмільник», м. Хмільник; сан. Борисфен, м. 
Очаків. 
   Розподіл та видача путівок здійснювалася відповідно до порядку 
забезпечення санаторно - курортними путівками деяких категорій громадян 
органами  соціального захисту населення, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 187. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
Чи є запитання до доповідача? 
Немає. 
 



 25 

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. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 25  (додається). 
 
 Восьме питання порядку денного «Про затвердження районної 
програми санаторного оздоровлення ветеранів війни та інвалідів на 
2016-2020роки». 
 Інформація Моренець Надії Іванівни – заступника  начальника 
управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації 
 
Моренець Н.І.: 
 Шановні депутати! 
 Турбота про здоров’я населення є одним з основних показників 
ставлення держави до проблем людей. Соціально-економічна ситуація, що 
склалася на сучасному етапі розвитку України, складні явища у сфері 
економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення соціального 
захисту, перш за все, ветеранів війни та інвалідів, у тому числі інвалідів, 
постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 
 Важливою та ефективною складовою такого захисту є санаторно-
курортне лікування. 

Станом на 1 листопада 2015 року на черзі в управлінні соціального 
захисту населення райдержадміністрації для забезпечення санаторно-
курортним лікуванням перебувають 60 ветеранів війни та інвалідів. 

Обмежене фінансування з державного бюджету для забезпечення 
вищезазначеної категорії населення санаторно-курортними путівками не  
дозволяє суттєво скоротити чергу по даному напрямку пільгового 
забезпечення громадян, що викликає напругу у суспільстві. 

Актуальність цієї Програми обумовлена великою кількістю ветеранів 
війни, інвалідів, в тому числі інвалідів, які постраждали внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС, що потребують санаторно-курортного оздоровлення, 
та підвищенням ролі органів місцевого самоврядування в забезпеченні 
оздоровленням цієї категорії громадян. 

Придбання путівок для ветеранів війни та інвалідів різних категорій 
здійснюється управлінням соціального захисту населення в рамках діючих 
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районних програм за рахунок коштів, передбачених на ці цілі у місцевому 
бюджеті. 

Оздоровлення ветеранів війни та інвалідів в рамках районної Програми 
поряд із забезпеченням ветеранів війни та інвалідів путівками за рахунок 
видатків з державного бюджету, які передбачені за програмами                 
КПКВ 2501080  “Санаторне лікування ветеранів війни (крім хворих на 
туберкульоз”), КПКВ 2507050 “Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів” 
позитивно вплине на стан забезпечення згаданих категорій громадян району 
санаторно-курортним лікуванням. 

Санаторно-курортне лікування буде здійснюватися по відповідних 
нозологіях у санаторно-курортних закладах, що діють на території України. 

Районна Програма санаторного оздоровлення ветеранів війни та 
інвалідів на 2016–2020 роки сприятиме зменшенню соціальної напруги у 
суспільстві, загальному оздоровленню найбільш вразливих категорій 
населення.  

Програма розрахована на 2016-2020 роки. За умови оздоровлення у    
2016 році –5 ветерана війни та інваліда, у 2017 році –6 ветеранів війни та 
інвалідів, у 2018 році -6 ветеранів війни та інвалідів, у 2019 році –7  ветеранів 
війни та інвалідів, у 2020 році –7 ветеранів війни та інвалідів, враховуючи 
середню вартість одного ліжко-дня – 308,00 грн., тривалість оздоровлення 
одного ветерана війни та інваліда – 21 день, розраховано прогнозні 
показники обсягу коштів, які пропонується залучити на виконання Програми. 
За період дії Програми буде оздоровлено - 31 ветеранів війни та інвалідів, що 
складе 52% до потреби та дасть змогу охопити санаторно-курортним 
лікуванням  більшу кількість осіб, що потребують оздоровлення. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради: 
Чи є запитання до виступаючого? 
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. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення №  26  (додається). 
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 Наступне питання «Про затвердження програми соціального 
захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, 
праці та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи Голованівського району на 2016-2020роки». 
 Слово надається Моренець Надії Іванівні – заступнику  
начальника управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації 
 
Моренець Н.І.: 
 Шановні депутати! 
 Станом на перше листопада 2015 року на обліку в управлінні  
соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 9346 
пільговиків, з них, 1075 ветеранів війни всіх категорій, 3936 осіб, які мають 
статус «дитина війни», 268 осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, 220 багатодітних сімей. В Голованівському районі понад 1700 
сімей з дітьми отримують різні види державної соціальної допомоги, 2970 
сімей отримують субсидію на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та 
скраплений газ, 139 інвалідів з дитинства та 117 дітей-інвалідів 
забезпечуються соціальними виплатами. 

 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, благодійних фондів, 
діяльність яких має соціальну спрямованість. 
тами.  
  Пріоритетні напрями: 

· забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств 
населення району; 

· зниження рівня бідності шляхом поглиблення адресності та забезпечення 
матеріальної підтримки непрацездатних громадян, сімей з дітьми, дітей-інвалідів, 
пенсіонерів, осіб з обмеженими фізичними      можливостями, осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

· надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з 
числа одиноких пенсіонерів та інвалідів з метою їхньої підтримки; 

· забезпечення соціальної і матеріальної допомоги особам, які 
опинилися в екстремальній ситуації у зв’язку з важкою хворобою, 
пожежею тощо;  

· удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам 
населення; 

· розвиток волонтерського громадського руху з метою надання 
соціальної допомоги і послуг громадянам похилого віку та особам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах; 
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· сприяння особам з обмеженими фізичними можливостями у 
реалізації конституційних прав на професійну орієнтацію, навчання, 
освіту, зайнятість; 

· сприяння найбільш повній інтеграції у суспільство осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та дітей-інвалідів, створення сприятливих 
умов для життєдіяльності інвалідів; 

· реалізація державної політики у сфері професійної реабілітації та 
зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

· підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність 
яких має соціальне спрямування. 

      Виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити зниження рівня 
бідності, зокрема пенсіонерів, підвищити рівень соціальних гарантій 
найменш соціально захищеним верствам населення,  забезпечити 
повноцінну інтеграцію інвалідів, одиноких непрацездатних громадян у 
суспільство, підтримку сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих 
обставинах. 
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. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 27   (додається). 
 
 Наступне питання «Про затвердження районної комплексної 
програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників 
АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020роки». 
 Інформація Моренець Надії Іванівни – заступника  начальника 
управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації 
 
Моренець Н.І.: 
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 Шановні депутати! 
Програма розроблена в умовах проведення в Україні 

антитерористичної операції (далі – АТО). Тому виникає необхідність надання 
додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, пораненим 
військовослужбовцям, а також сім’ям, члени яких загинули під час 
проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального 
стану зазначених категорій осіб.  

Надання різних видів державної соціальної допомоги та пільг 
учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям, члени яких загинули під час 
проведення АТО, здійснюється на підставі документів, наданих 
структурними підрозділами Міністерства оборони України (військовими 
комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки 
України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії 
України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Кіровоградській області тощо, та акта обстеження матеріально-побутових 
умов сім'ї, складеного органами місцевого самоврядування. 

Дана Програма - це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому 
рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників 
АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових 
проблем, вшанування пам'яті загиблих героїв. 
Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом: 

надання одноразової грошової допомоги пораненим учасникам АТО та 
сім'ям загиблих; 
 надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством; 
 надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей 
загиблих учасників АТО, комплексних медичних, психологічних та 
соціальних послуг; 
 забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня 
здоров'я учасників АТО, у тому числі шляхом залучення  денних стаціонарів; 

увічнення пам'яті загиблих героїв. 
 Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного, 
селищних, сільських бюджетів. 
 Також передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел 
фінансування, не заборонених чинним законодавством. 
 Термін виконання Програми – 2016-2020 роки. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
Запитання є ? 
Немає. 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
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Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 28 (додається). 
 
 Одинадцяте питання порядку денного «Про затвердження районної 
програми по створенню соціально-економічних умов для реалізації 
статутної діяльності Голованівської районної організації ветеранів 
України на 2016-2017роки». 
 Інформація Моренець Надії Іванівни – заступника  начальника 
управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації. 
 
Моренець Н.І.: 
 Шановні депутати! 
     Голованівська районна організація ветеранів України є добровільною 
Всеукраїнською громадською організацією ветеранів Великої Вітчизняної 
війни, інших локальних війн і воєнних конфліктів (учасників бойових дій, 
інвалідів, учасників війни), дітей війни, ветеранів праці, військової служби і 
органів внутрішніх справ, інших пенсіонерів - громадян похилого віку. Вона 
діє на засадах самоврядування, у відповідності з Конституцією України, 
чинним законодавством та Статутом організації ветеранів України. 
 Організаційні заходи, передбачені програмою: 
     1. Проведення співбесіди з ветеранами війни та праці, вивчення їх 
матеріально-побутових умов життя, відвідування одиноких, хворих людей 
похилого віку. 
     2. Відзначення ювілейних дат народження найстарших людей похилого 
віку (90 років, 100 років) та активістів ради районної організації ветеранів 
України. 
     3. Організація святкових заходів до Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав, Дня захисника Вітчизни, Дня Перемоги, 
річниці звільнення району, України від німецько-фашистських загарбників, 
Дня партизанської слави, Дня ветерана. 
     4. Проведення районних спортивно-масових заходів серед ветеранів війни, 
праці та спорту «Спорт для всіх – радість життя».   
     5. Здійснення інших заходів, що додаються. 
 Дякую за увагу.                                                                                     
 
Голова районної ради:  
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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. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення №  29 (додається). 
 
 Наступне питання «Про районну програму по створенню умов для 
обслуговування адміністративного приміщення районної ради на 2016-
2018 роки». 
 Слово для виступу надається Рокочуку Дмитру Сергійовичу – 
заступнику голови районної ради. 
 
Рокочук Д.С.: 
 Шановні депутати! 
 З метою надання фінансової підтримки господарчій групі районної 
ради і створення умов для обслуговування адміністративного приміщення 
районної ради пропонується затвердити районну програму по створенню 
умов для обслуговування адміністративного приміщення районної ради на 
2016-2018 роки. Основними завданнями  даної програми є: утримання в 
належному стані адміністративного приміщення відповідно до діючих 
санітарно-гігієнічних і протипожежних норм і правил, проведення робіт з 
благоустрою, озеленення і прибирання території, оплата праці працівників 
господарчої групи. 
 З метою виконання зазначених цілей Програмою передбачається 
виділення коштів в сумі: на 2016 рік – 720 000 гривень; на 2017 рік – 740 000 
гривень; на 2018 рік – 760 000 гривень. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
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Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 30 (додається). 
 
 Тринадцяте питання порядку денного «Про оптимізацію 
стаціонарного ліжкового фонду Голованівської центральної районної 
лікарні та філії Голованівської центральної районної лікарні в смт 
Побузьке». 
 Слово для виступу надається Сачук Валентині Михайлівні – 
головному лікарю КУ «Голованівська центральна районна лікарня». 
 
Сачук В.М.: 
 Шановні депутати! 
 КУ «Голованівська ЦРЛ» обслуговує жителів Голованівського району з 
чисельністю населення 31123 чоловік. В штаті лікарів знаходиться 29 лікарів, 
86 працівників середнього медичного персоналу та 73 чоловіка – молодшого 
медичного персоналу. 
 До складу ЦРЛ входить поліклінічне відділення з потужністю 202 
чоловіка відвідувань у зміну та стаціонарне відділення з ліжковим фондом 
140 ліжок. 
 До складу ЦРЛ входить філія в селищі Побузьке, яка обслуговує 
населення селища – 6200 чол., та приписної дільниці – 3000 чол. (с. 
Капітанка, с. Липовеньке, с. Новосілка, с. Розкішне, с.Маринопіль, с. Одая, с. 
Пушкове). Штат лікарів складає 11 чоловік, середніх медичних працівників – 
31, молодших медичних працівників -22). 
 Поліклінічне відділення з потужністю 79 чоловік за зміну та 
стаціонарне відділення на 30 ліжок. 
 Згідно підсумків проведеного аналізу показників використання 
ліжкового фонду Голованівської ЦРЛ та філії Голованівської ЦРЛ в селищі 
Побузькому, вважаю за необхідне розглянути питання на сесії районної ради 
про оптимізацію ліжкового фонду та довести його до нормативу 54.0 на 10 
тисяч населення, що забезпечити в першу чергу, якість основних видів 
медичної допомоги відповідно до базових стандартів, та раціональне 
використання державних коштів. 
 Наприклад: теплопостачання за 11-й місяць 2015 року складає 200 
тис.грн., і в Голованівській ЦРЛ і в філії селища Побузьке однаково на 200 
тис., електроенергія за 10 місяців по ЦРЛ 370 тис.грн. по філії селища 
Побузьке 251тис.грн. 
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 На сьогоднішній день у філії Голованівська ЦРЛ в селищі 
Побузькому налічується 5 хірургічних ліжок, які не виконують план ліжко-
днів, за 11 місяців 2015 року – 64.4 % проти 100 %, не виконуються операції 
на органах черевної порожнини. Всі важкі хворі направляються в ЦРЛ. 
Двоповерхова будівля, в якій знаходяться хірургічне та гінекологічне 
відділення на 10 ліжок використовується не раціонально. 
 Пропоную 5 ліжок хірургічних перепрофілювати в ліжка ДСП при 
поліклінічному відділенні для надання невідкладної хірургічної допомоги, 5 
ліжок гінекологічних перепрофілювати в ліжка терапевтичні і добавити до 
терапевтичного відділення, в зв’язку з тим, що виконання ліжко-днів 
терапевтичних складає за 11 місяців 2015 року 148,4 %, що перевищує 
норматив (100%). 
 Ліжковий фонд в філії Голованівської ЦРЛ в селищі Побузьке буде 
складатись з терапевтичного відділення на 20 ліжок і 5 ліжок дитячих на базі 
терапевтичного відділення. 
 Таким чином, можна звільнити 2-х поверхову будівлю, де знаходиться 
хірургічний стаціонар. 
 В Голованівській ЦРЛ оптимізувати 4 ліжка травматології залишивши 
10 ліжок із 14 і 1 реанімаційне ліжко залишивши 5 із 6, залишивши в 
Голованівській ЦРЛ 135 ліжок цілодобового стаціонару. 
 По району ліжковий фонд буде становити 160 стаціонарних ліжок.  
 Таким чином, буде виконане рішення колегії департаменту охорони 
здоров’я від 4 листопада 2015 року № 14. 
Дякую за увагу.  
 
 Депутат районної ради Безушенко Г.В.  виступив проти оптимізації 
стаціонарного ліжкового фонду в філії Голованівської ЦРЛ в смт. Побузьке 
та наголосив, що при вирішені даного питання необхідно врахувати те, що на 
території смт. Побузьке працює травмонебезпечне підприємство. А також, 
повідомив про те, що до вирішення питань фінансування лікарні бажає 
приєднатись ТОВ «ПФК». 
 
 Депутат районної ради Комашко Г.В. запропонував депутатам не 
голосувати за дане рішення. 
 
 Депутат районної ради Чушкін О.І. вніс пропозицію зняти питання з 
порядку денного та доручити профільній комісії виїхати на місце із 
залученням відповідних спеціалістів та вивчити дане питання. 
 
 Депутат районної ради Цобенко Р.О. наголосив на необхідності 
прийняття даного рішення, закликав не ховатись від відповідальності і не 
займатись популізмом. Збереження ліжок  не забезпечить лікарню лікарями 
та не дозволить нам лікувати людей. 
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Голова районної ради:  
 
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. 
Результати голосування: 
«за»       - 13 
«проти»      - 07 
«утримались»     - 01 
«не брали участі у голосуванні» - 08 
Рішення не прийнято. 
 
 Надійшла пропозиція вивчити дане питання та розглянути на черговій 
сесії районної ради. 
 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
 Наступне питання «Про  програму економічного і соціального 
розвитку Голованівського району на 2016рік». 
 Слово для виступу надається Артвіх Ірині Олександрівні – 
начальнику управління економічного розвитку, торгівлі, промисловості, 
інфраструктури та житлово-комунального господарства районної 
державної адміністрації. 

 
Артвіх І.О.: 
 Шановні депутати! 
 Програма економічного і соціального розвитку Голованівського району 
на 2016 рік (далі-програма) розроблена відповідно до завдань і положень, 
визначених такими законодавчими та нормативними документами, а саме: 
Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів», розпорядженням 
голови обласної державної адміністрації від 10 жовтня 2014 року № 390-р 
«Про розробку проекту програми соціального і економічного розвитку 
Кіровоградської області на 2015 рік», розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 16 жовтня 2014 року №278-р, постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року №1001 «Про 
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затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2015 року»; постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року 
№614 «Про затвердження Програми запровадження системи управління 
якістю в органах виконавчої влади». 

Методичною основою розроблення програми є Закон України «Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України» та постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 
2003 року №62 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 
економічного і соціального розвитку та складання проекту державного 
бюджету».  

Методичною основою розроблення Програми є системний підхід, 
факторний аналіз, принципи стратегічного планування. Програма включає 
аналіз соціально-економічної ситуації в за 2015 рік, основні прогнозні 
показники економічного і соціального розвитку району, показники діяльності 
комунальних підприємств, перелік об'єктів капітального будівництва, перелік 
галузевих програм.  

Програма визначає основні цілі та завдання економічного і соціального 
розвитку та основні напрями розвитку на 2016 рік, передбачає комплекс 
взаємоузгоджених заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей, 
відповідно до визначених напрямів. Програма реалізуватиметься шляхом 
співпраці сторін соціального партнерства: органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців. Зміни і доповнення 
до Програми затверджуються районною радою.  

Звітування про виконання завдань Програми здійснюватиметься за 
підсумками року. Відповідно до результатів соціально-економічного 
розвитку району та наявних проблем програмою визначено мету, пріоритети 
соціально-економічного розвитку та основні заходи щодо регіонального 
розвитку у 2016 році.  

Основні заходи щодо регіонального розвитку у 2016 році 
конкретизуються у таких частинах програми :  

1. Основні показники соціально-економічного розвитку 
Голованівського району на 2016 рік.  

2.Перелік районних цільових програм розвитку відповідних галузей, 
які будуть діяти у 2016 році.  

Метою економічного і соціального розвитку Голованівського району на 
2016 рік є підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної 
привабливості району, поліпшення матеріального добробуту населення.  
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
Запитання є ? 
Немає. 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
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Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 31 (додається). 
 
 Наступне питання порядку денного «Про районний бюджет на 
2016рік». 
 Слово для виступу надається Дударю Василю Серафимовичу – 
начальнику фінансового управління районної державної адміністрації. 
 
Дудар В.С.: 
 Шановні депутати! 
 На підставі статей 64, 69, 77, 89, 91 Бюджетного кодексу України 
пропонується затвердити районний бюджет на 2016 рік та визначити на 2016 
рік: 
 Доходи районного бюджету у сумі 127127,205 тис.грн., у тому числі 
доходи загального фонду районного бюджету – у сумі 125434,105 тис.грн., 
доходи спеціального фонду районного бюджету – у сумі 1293,1 тис.грн.; 
 Видатки районного бюджету у сумі 127127,205 тис.грн., у тому числі 
видатки загального фонду районного бюджету – у сумі 125434,105 тис.грн., 
видатки спеціального фонду районного бюджету – у сумі 1293,1 тис.грн.. 
 Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету визначити 
у сумі 550,0 тис.грн. Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного 
бюджету у сумі 280,0 тис.грн. 
 А тепер коротко по галузям. Штатна чисельність органів місцевого 
самоврядування на початок 2016 року становить 11,0 ставок, а на кінець року 
запланована в кількості 9,0 ставок, що на 2,0 ставки. Виходячи із показників 
затвердженого фонду оплати праці, працівникт органів місцевого 
самоврядування забезпечені у повному обсязі виплатами: оклад, ранг, 
вислуга, одноразова матеріальна допомога на оздоровлення, матеріальною 
допомогою для вирішення соціально-побутових питань. Середня заробітна 
плата становить 5588 грн., видатки на оплату енергоносіїв затверджено в 
сумі 79,0 тис.грн., що забезпечило потребу у повному обсязі. 
 Доходи та видатки спеціального фонду (власні надходження) по КФК 
10116 затверджені в сумі 60,0 тис.грн. Доходна частина спеціального фонду 
сформована за рахунок надходження орендної плати від надання нежитлових 
приміщень, що знаходяться у комунальній власності громади, відповідно до 
пункту 19 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
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в Україні» та статей 10,19 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна». Видатки спеціального фонду заплановані на 
утримання приміщень в належному вигляді, придбання предметів та 
матеріалів, проведення поточного ремонту приміщень. 
 В бюджеті Голованівського району на 2016 рік по галузі «Освіта» 
заплановано видатків на суму 47079,2 тис.грн. в тому числі: за рахунок 
освітньої субвенції – 32894,2 тис.грн., за рахунок місцевого бюджету – 
14185,0 тис.грн. 
 Видатки на заробітну плату з нарахуванням становлять 86,3 %, а саме 
40667,8 тис.грн. та включають виплату посадових окладів з підвищенням, 
надбавку за вислугу років, обов’язкові доплати, доплату за престижність 
праці в розмірі 5 %, допомогу на оздоровлення педагогічним працівникам. 
Середня заробітна плата в цілому по галузі складає 2342,5 грн. 
 Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл та 
дошкільних закладів заплановано в сумі 1622,1 тис.грн., оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв планується в сумі 4490,8 тис.грн. 
 За рахунок районного бюджету утримується комунальний заклад 
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 
 Штатна чисельність працівників медичного закладу на початок 2016 
року становить 150,75 штатних одиниць, що менше на 2,75 ставки від плану 
минулого року, в зв’язку з виведенням з штатного розпису 2,25 ставки 
середнього медичного персоналу. Виходячи із показників затвердженого 
фонду оплати праці, працівники закладу забезпечені у повному обсязі 
виплатами: оклад, підвищення окладу за завідування, доплата зі дільничність, 
надбавка за стаж, доплата за класність та за санітарний транспорт 
водіям,одноразова матеріальна допомога на оздоровлення. Середня зарплата 
працівників медичного закладу складає 2695 грн. 
 Видатки на оплату енергоносіїв затверджено в сумі 408,0 тис.грн., що 
забезпечило потребу в повному обсязі. 
 Планові видатки на безкоштовний пільговий відпуск медикаментів 
становить – 25,0 тис.грн. 
 Капітальні видатки на поточний рік заплановані.  
 Штатна чисельність працівників територіального центру на початок 
2016 року становить 111,0 штатних одиниць, що менше на 2 ставки від плану 
2015 року. Видатки на утримання територіального центру на 2016 рік 
затверджено в сумі 4328,6 тис.грн. Видатки на заробітну плату з 
нарахуванням становлять 3554,8тис.грн. (82,1 % від загальної суми видатків) 
та включають виплату посадових окладів з підвищенням, надбавку за 
вислугу років, обов’язкові доплати. Середній розмір заробітної плати в 
цілому по галузі складає 1959,6 грн. 
 Сума видатків на енергоносії у бюджеті 2016 року становить 277,5 
тис.грн., що на 4,8 % більше від суми видатків 2015 року. 



 38 

 За рахунок коштів районного бюджету утримується 58 установ 
закладів культури, а саме 30 бібліотек, 2 музеї, 23 будинки культури, 2 школи 
естетичного виховання, 1 бухгалтерія. 
 Штатна чисельність працівників закладів освіти на початок 2016 року 
становить 140,68 штатних одиниць, що менше на 4 ставки від плану 
минулого року. Видатки на утримання закладів культури на 2016 рік 
затверджено в сумі 5708,3 тис.грн. 
 Видатки на заробітну плату з нарахуванням становлять 5318,5 тис.грн. 
(93,1 % від загальної суми видатків) та включають виплату посадових 
окладів, надбавку за вислугу років, обов’язкові доплати, доплату за 
престижність праці в розмірі 5 %, допомогу на оздоровлення педагогічним 
працівникам. Середній розмір заробітної плати в цілому по галузі складає 
2322,8 грн. 
 Сума видатків на енергоносії у бюджеті 2016 року становить 362,2 
тис.грн., тобто 6,3 % від суми видатків по загальному фонду. 
 Видатки на утримання дитячо-юнацької спортивної школи на 2016 рік 
затверджено в сумі 841,9 тис.грн. Штатна чисельність на початок року 
становить 19,5 ставок, що більше на 3 ставки від плану минулого року в 
зв’язку з веденням в штатний розпис 3,0 ставки (охоронець-вахтер). 
Дякую за увагу.  
    
Голова районної ради:  
 

Лічильна комісія здійснила перевірку кількості присутніх 
депутатів районної ради  на третій сесії районної ради 7 скликання. 
 

В залі присутні 22 депутати. 
 
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. 
Результати голосування: 
«за»     - 22 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення №  32 (додається). 
 
 Шістнадцяте питання порядку денного  «Про передачу 
комунального майна в оренду». 
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 Інформація Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 
районної ради. 
 
Рокочук Д.С.: 
 Шановні депутати! 
 На підставі рішень районної ради від 12 травня 2010 року № 326 «Про 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ 
району» та від 13 липня 2012 року № 211 «Про Методику розрахунку, 
пропорції розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної 
власності територіальних громад сіл та селищ Голованівського району», 
пропонується передати в оренду майно спільної власності територіальних 
громад сіл та селищ Голованівського району та встановити оренду плату 1 
грн.  за 1  кв.м.  в рік,  а саме кабінети в адміністративному приміщенні за 
адресою: смт. Голованівськ, вул. Леніна, 48, наступним установам: 

Голованівська селищна рада – 169 кв.м.; 
КП «Кіровоградський науковий технічно-лабораторний центр 

спеціальних видів робіт у будівництві» - 16 кв.м.; 
Рада районної організації ветеранів України – 16 кв.м.; 
Управління Пенсійного фонду в Голованівському районі – 348 кв.м. 

Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
 
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. 
Результати голосування: 
«за»     - 22 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 33 (додається). 
 
 Наступне питання «Про План діяльності районної ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2016рік». 
 Інформація  Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 
районної ради. 
 
Рокочук Д.С.: 
 
 Шановні депутати! 
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 На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» пропонується затвердити  
План діяльності Голованівської районної ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2016 рік. 
 До даного плану включено прийняття регуляторних актів, а саме 
внесення змін до діючих рішень районної ради: 
- від 12 травня 2010 року № 326 «Про управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл та селищ району; 
- від 13 липня 2012 року № 211 «Про Методику розрахунку, пропорції 
розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ району»; 
- «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної 
власності територіальних громад сіл та селищ району». 
Дякую за увагу. 
 
 
Голова районної ради:  
 
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. 
Результати голосування: 
«за»     - 22 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення №  34  (додається). 
 
 Вісімнадцяте питання порядку денного «Про затвердження 
технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок на територіях Крутеньківської, Свірнівської, Грузької, 
Троянської сільських та Голованівської селищної  рад». 
 Слово для виступу надається  Свид Оксані Георгіївні – начальнику 
відділу Держгеокадастру у Голованівському районі. 

 
Свид О.Г.: 
  
 Шановні депутати! 
 На підставі статті 23 Закону України «Про оцінку земель» та статті 10 
Земельного кодексу України, розглянувши розроблені Державним 
підприємством «Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут 



 41 

землеустрою» технічні документації по нормативній грошовій оцінці 
земельних ділянок прошу затвердити технічні документації по нормативній 
грошовій оцінці земельних ділянок: 
-  що передаються в оренду для сінокосіння та випасання худоби на території 
Крутеньківської сільської ради гр. Соломонюк В.І., Чередник Т.П., 
Троянської сільської ради – гр. Шкуровській Л.К., Масному С.О., Чернійчуку 
С.В., Голованівської селищної ради – Виштикайлу О.Б., Трусовій Н.Г.; 
- що відводяться для продажу права оренди на земельних торгах у формі 
аукціону із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Свірнівської, 
Грузької сільських рад. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
 
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. 
Результати голосування: 
«за»     - 22 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 35 (додається). 
 
 Наступне питання порядку денного «Про внесення змін до 
районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених 
учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015роки». 
 Слово має Моренець Надія Іванівна – заступник  начальника 
управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації. 
 
Моренець Н.І.: 
 Шановні депутати! 
 Пропонується внести зміни до Районної комплексної програми 
соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 
військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 
загиблих на 2014-2015 роки, затвердженої ріщенням районної ради від 12 
грудня 2014року № 466 з урахуванням змін внесених рішенням районної 
ради від 20 травня 2015року № 509, а саме: у пункті 1 Розділу І «Соціальна 
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підтримка, медичне обслуговування сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників 
АТО» Розділу Програми VII «Напрями реалізації та заходи Програми», текст 
«2015рік – 50тис. грн.» замінити на текст «2015 рік – 75тис. грн.». 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
 
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. 
Результати голосування: 
«за»     - 22 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 36 (додається). 
 

Наступне питання порядку денного «Про депутатський запит 
депутата районної ради Кучмія Б.Б.». 
 
 У зв’язку з численними зверненнями жителів села Межирічка 
Голованівського району щодо проблем, які виникли з оформленням 
земельних ділянок (в рамках безоплатної приватизації) для ведення 
особистого селянського господарства прошу підтримати депутатський запит 
до Головного управління Держгеокадстру в Кіровоградській області з 
проханням надати інформацію вказану в запиті. 
 
 Депутат районної ради Чушкін О.І. запропонував затвердити 
звернення депутатів районної ради до Головного управління 
Держгеокадастру в Кіровоградській області з даного питання та доручити 
голові районної ради направити його адресату. 
 
Голова районної ради:  
 
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. 
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Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 22 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 37 (додається). 
 
 Наступне питання порядку денного «Про внесення змін до рішення 
районної ради від 30 січня 2015 року № 478 «Про районний бюджет на 
2015 рік». 
 Слово для виступу надається Дударю Василю Серафимовичу – 
начальнику фінансового управління районної державної адміністрації. 
 
Дудар В.С.: 
 Шановні депутати!  
 У зв’язку з наданням державою додаткового фінансового ресурсу та 
прийняттям відповідних розпоряджень головою районної державної 
адміністрації в міжсесійний період, необхідно затвердити розпорядження 
голови Голованівської районної державної адміністрації, а саме: 
 - від 14 грудня 2015 року № 349 «Про внесення змін до обсягу 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допоміг»; 
 - від 23 грудня 2015 року № 366-р «Про внесення змін до обсягу 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню»; 
 - від 25 грудня 2015 року № 368-р «Про затвердження розподілу 
освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 
на 2015 рік». 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
 
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. 
Результати голосування: 
«за»     - 22 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 38  (додається). 
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 Останнє питання порядку денного «Про затвердження районної 
цільової соціальної програми «Молодь Голованівщини» на 2016-2020 
роки. 
 Слово для виступу надається Гонтюк Наталії  Борисівні -– 
головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту районної 
державної адміністрації. 
 
Гонтюк Н.Б.: 
        Шановні депутати! 

В районі проживає 6 967 молодих осіб віком від 18 до 35 років, що 
становить 22 відсотки від загальної кількості населення району.  

Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, 
носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-
економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою 
значною мірою залежить процес державотворення.  

Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови 
демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які 
відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, зокрема 
погіршення показників здоров'я молодих громадян, демографічна криза, 
тенденція щодо поширення в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії 
ВІЛ/СНІДу, збільшення кількості померлих в молодому віці, неможливість 
реалізації потенціалу через невідповідність між попитом та пропозиціями на 
ринку праці.  

Зокрема, постійно зростає коефіцієнт смертності серед молодих 
людей. Збільшується рівень злочинності серед молоді. 

Молодь перебуває у складній ситуації, коли в умовах стрімкого 
розвитку інформаційних технологій, збільшення кількості життєвих проблем 
у представників молодого покоління формується  так  званий комплекс 
незадоволеності.  Отже, держава повинна забезпечити право на перше робоче 
місце навіть за відсутності практичного досвіду у випускників навчальних 
закладів. 

Забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її 
конституційних прав та свобод на Голованівщині потребує посилення 
координації зусиль держави і громадськості в цьому напрямі та обумовлює 
необхідність прийняття районної цільової соціальної програми “Молодь Голо 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету 
та місцевих бюджетів, а також коштів з інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством. 

Дякую за увагу.  
 

Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
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Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 19 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 03 
Прийняте рішення №  39 (додається). 
 

Всі питання, які виносилися на розгляд третьої сесії  районної ради 
сьомого скликання, розглянуто. 

Третю сесію районної ради оголошую закритою. 
 
 
 
 
 

Голова районної ради        Б.Кучмій 
 
 

 


