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ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 

П Р О Т О К О Л  

 

пленарного засідання тридцять першої сесії районної ради 

VІ скликання  

 

20 червня  2014 року        смт. Голованівськ  

 

Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 11.45 

 

Усього депутатів – 48 

Присутні - 36 

Відсутні -  12 

 

Президія: 

Чушкін Олексій Іванович – голова Голованівської районної ради. 

Ткаченко Ігор Сергійович – голова Голованівської районної державної 

адміністрації. 

 

Головує: Чушкін О.І. – голова районної ради.  

 

Голова районної ради:  

 

На сесії присутні, згідно з даними реєстрації  36  депутатів. 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 

Тридцять першу сесію районної ради оголошую відкритою. 

 

У роботі сесії районної ради  беруть участь: 

- депутати районної ради; 

- сільські та селищні голови; 

- керівники установ, підприємств та організацій району; 

- запрошені. 

 

Розпочинаємо роботу пленарного засідання. 

На тридцять першій сесії районної ради пропонується розглянути наступні  

питання:   

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації.  
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1. Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання районною 

державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень. 

 Інформація: Ткаченка Ігоря Сергійовича – голови районної 

державної адміністрації. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації.  

2. Про стан реалізації Стратегії соціального і економічного  розвиту 

Голованівського району на 2013-2020роки. 

           Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – першого 

заступника голови районної державної адміністрації. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації.   

3. Про організацію діяльності КЗ «Голованівський центр первинної медико - 

санітарної допомоги». 

 Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного лікаря КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги». 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації. 

4. Про стан виконання районної цільової програми протидії торгівлі людьми 

на період до 2015року 

           Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення  районної державної 

адміністрації. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації.  

5. Про  стан виконання районної комплексної програми профілактики 

злочинності на 2011-2015роки. 

 Інформація: Шеремета Сергія Миколайовича – заступника 

начальника районного відділу – начальника міліції громадської 

безпеки Голованівського РВ УМВС, майора міліції. 

  

Вносить питання: голова районної державної адміністрації.   

6. Про затвердження районної програми «Вчитель» на 2014-2020роки. 

 Інформація: Коломійчука Михайла Анатолійовича – 

начальника відділу освіти районної державної адміністрації 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації.  

7. Про затвердження районної програми «Шкільний автобус» на 2014-

2020роки. 

 Інформація: Коломійчука Михайла Анатолійовича – 

начальника відділу освіти районної державної адміністрації 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації.  

http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20звіт%20делегованих.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20звіт%20делегованих.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20стан%20стратегії.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20стан%20стратегії.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20стан%20торгівлі%20людьми.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20стан%20торгівлі%20людьми.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20програму%20вчитель.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20шкільнйи%20автобус.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20шкільнйи%20автобус.pdf
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8.  Про затвердження районної Програми забезпечення збереженості 

документів Національного архівного фонду та розвитку архівної справи в 

районі на 2014-2016роки». 

 Інформація: Мороченець Ольги Всеволодівни – начальника 

архівного відділу районної державної адміністрації. 
 

 

Вносить питання: голова районної ради 

9. Про обрання заступника голови районної ради 

 Інформація: Чушкіна Олексія Івановича – голови районної 

ради. 

 

Вносить питання: голова районної ради 

10. Про  надання пільги по орендній платі Перегонівському відділенні 

поштового зв‟язку за оренду частини нежитлового приміщення. 

 Інформація: Чушкіна Олексія Івановича – голови районної 

ради. 

 

Вносить питання: голова районної ради 

11. Про надання дозволу на списання основних засобів, що є спільною 

власністю територіальних громад сіл та селищ району та обліковуються на 

балансі Голованівської ЦРЛ. 

 Інформація: Чушкіна Олексія Івановича – голови районної 

ради. 

 

Вносить питання: голова районної ради 

12. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок на території Перегонівської сільської ради. 

 Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу 

Держземагенства у Голованівському районі. 

 

Вносить питання: голова районної ради 

13. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок на території  Журавлинської сільської ради. 

 Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу 

Держземагенства у Голованівському районі. 

 

Вносить питання: голова районної ради 

14. Про  затвердження списку присяжних для Голованівського районного 

суду. 

 Інформація: Бербеги Олега Володимировича  - голови 

постійної комісії районної ради районної ради з питань 

регламенту, депутатської етики, законності, зв’язків з 

органами місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою. 

http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сесія%20проект%20по%20пільги%20по%20орендній%20платі.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сесія%20проект%20по%20пільги%20по%20орендній%20платі.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сесія%20проект%20%20рішення%20про%20списання%20автомобілів.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сесія%20проект%20%20рішення%20про%20списання%20автомобілів.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сесія%20проект%20%20рішення%20про%20списання%20автомобілів.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20затв%20тех%20документац.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20затв%20тех%20документац.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20затв%20тех%20документац.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20затв%20тех%20документац.pdf
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Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

15. Про  продовження терміну  перебування на посаді головного лікаря КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

 Інформація: Бугаєнко Ольги Петрівни – заступника голови 

районної державної адміністрації. 

 

Вносить питання: голова районної ради 

16. Про  продовження терміну перебування на посаді директора КП 

«Голованівськліс». 

 Інформація: Шкіндер Лілії Леонідівни - начальника управління 

економічного розвитку, торгівлі, промисловості  та 

інфраструктури районної державної адміністрації. 

 

Вносить питання: голова районної ради 

17. Про  внесення змін до рішень районної ради. 

 Інформація: Чушкіна Олексія Івановича – голови районної 

ради. 

 

Вносить питання: голова районної ради. 

18. Про  встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та 

преміювання. 

 Інформація: Чушкіна Олексія Івановича – голови районної 

ради. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації. 

19. Про  внесення змін до рішення районної ради від 31 січня 2014 року № 

382 «Про районний бюджет на 2014 рік». 

 Інформація: Дудара Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації. 

 

 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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 
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Чи є зауваження, зміни,  доповнення до порядку денного? 

 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Дякую. Питання вносяться до порядку денного. 

 

Перше питання порядку денного «Про звіт голови районної державної 

адміністрації про виконання районною державною адміністрацією 

делегованих районною радою повноважень». Так як Ткаченко Ігор 

Сергійович працює на посаді голови районної державної адміністрації 3 

місяці пропоную дане питання зняти з порядку денного та розглянути його на 

наступній сесії. 

 

Хто за дану пропозицію прошу проголосувати. 

 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Нагадую, що відповідно до Регламенту районної ради для доповіді 

надається до 45 хвилин, інформації до 15 хвилин, виступу – до 10 хвилин. 

Немає заперечень? Немає. 

 

Переходимо до розгляду першого питання порядку денного  «Про 

стан реалізації Стратегії соціального і економічного  розвиту 

Голованівського району на 2013-2020роки». 

Слово має  Артвіх Ірина Олександрівна – перший заступник 

голови районної державної адміністрації. 

 

Артвіх І.О.: 

http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20звіт%20делегованих.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20звіт%20делегованих.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20звіт%20делегованих.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20стан%20стратегії.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20стан%20стратегії.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20стан%20стратегії.pdf
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Шановні депутати!  

Метою Стратегії є: 

підвищення добробуту населення району шляхом досягнення сталого 

соціально-економічного розвитку та здійснення глибоких структурних 

трансформацій в економічній та соціальній сферах, реалізації конкурентних 

переваг регіону. 

 

Економіка району має виражений аграрно-індустріальний характер.  

Інфраструктура селищ  та  всього району тісно  пов'язана між собою.  

На території району розташовані підприємства - виробники 

сільгосппродукції, а на території селищ - підприємства - переробники  цієї  

продукції. 

 

Проблеми району 

Стан   автомобільних  доріг та відсутність коштів на їх ремонт,   

Недостатність коштів на фінансування ремонтних робіт , реконструкцій 

закладів соціальної сфери,  

На будівництво очисних споруд Голованівської центральної районної 

лікарні,  

на реконструкцію водопровідної мережі смт.Голованівськ. 

 

Бюджет і надходження 

За 5 місяців 2014 року надходження  податків  і  зборів  до  бюджетів  

усіх  рівнів складають  23 128,9  тис. грн., при плані 23 502,5 тис. грн., що 

становить 98,4 % до плану та 99,9% до минулого року. 

До місцевого бюджету при завдані 18 646,0 тис. грн., мобілізовано 

18 570,7 тис. грн., що становить 99,6% до плану та 98,6% до відповідного 

періоду минулого року. 

До державного бюджету при завдані 4 856,5 тис. грн., мобілізовано 

4 558,2 тис. грн., що становить 93,9% до плану та 105,7% до минулого року.  

 

А за 12 місяців 2013 року надходження  податків  і  зборів  до  

бюджетів  усіх  рівнів збільшились на 2,7%  до запланованих і складають  

60 832,0 тис. грн. 

До місцевого бюджету мобілізовано 51 319,4 тис. грн., що становить 

104,4 % до плану . І до державного бюджету виконання склало 94,5 % .  

 

 А за 12 місяців виконання бюджету району склало 37 775,9 тис.грн, 

при плані 39 054,9  тис.грн., що становить 96,7 %. 

 

Виконання плану надходжень додаткових ставок  до Пенсійного фонду 

України в Голованівському районі за 5 місяців 2014 року виконано на суму 

153,28 тис.грн., при доведеному завданні 206,6 тис.грн., і виконання склало 

74,2% до доведеного плану та 82,6% до попереднього року.  
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  Заборгованості по виплаті пенсій та допомог станом на 01.06.2014 

немає. 

 

Фінансові  результати,  доходи  населення 

        Підприємствами і організаціями основного кола звітуючих підприємств 

району одержано прибуткові фінансові результати, крім ТОВ 

«Метсервісгруп», ДП «Межиріцький вітамінний завод» , які отримали збитки 
(ТОВ «РапсоДія»  +213 тис.грн. 

ТОВ «Відродження» +6358 тис.грн. 

ДП «Голованівське ЛГ» +349 тис.грн. 

КП «Аква Сервіс» +84 тис.грн. 

ДП «Межиріцький вітамінний завод» -1845 тис.грн 

ТОВ «Метсервісгруп» -207,4 тис.грн. 

ТОВ «Ємилівське ХПП» + 27 тис.грн.) 

 

       Розмір середньомісячної заробітної плати працівників за січень-березень  

2014 рік  становить 2639 грн. В порівняні з минулорічним показником вона 

збільшилась на 105,7 %. І до обласного показника склало -103,4 %. (по 

області 2553 грн.) 
 

 Промисловість 

Зберігається дисбаланс у структурі промислового комплексу регіону, 

обумовлений такими чинниками як:  

значна сировинна орієнтація промислового виробництва; 

високий ступінь зношеності основних фондів у реальному секторі 

виробництва, дисбаланс інвестування у основні фонди промисловості та 

будівництва. 

           В промисловому секторі на сьогоднішній день ситуація є керованою. 

Галузева структура промисловості: переробна, яка включає харчову, легку, 

виробництво та оброблення  деревини, хімічну, металургійне виробництво. 

 

         На  території  району  працюють підприємства  основного  облікового 

кола, якими за  січень-травень  2014 вироблено  промислової  продукції  в 

порівняних цінах  на  суму  майже 1 млрд. грн. (99,6%), що є основною 

бюджетоутворюючою галуззю народногосподарського комплексу регіону, 

яка зумовлює стабілізацію соціального стану.  

         

         А  реалізована товарна продукція  за січень-травень  2014 року склала  

778 109,6 тис.грн. (104,9 %). Позитивну динаміку в промисловості 

найбільшою мірою визначило зростання обсягів виробництва і реалізації  на 

підприємствах: ТОВ АПК «Розкішна», ДП «Голованівське ЛГ», ТОВ «ПФК», 

ТОВ «Метсервісгруп». 

 
(За  січень - грудень  2013 вироблено  промислової  продукції  в порівняних цінах   на  суму 

2 320 197,654 тис.грн. (109,17 %). 

 Збільшено в галузях: в металургії (106,6 %) , харчовій (125,6 %), легкій (146 %). 
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        А  реалізована товарна продукція  за 12 місяців  2013 року склала  1 702950,7 тис.грн. (99,6 

%). На одну особу 52857,1 грн.) 

 

Інноваційна діяльність 

           Кількість інноваційно-активних підприємств 2, що складає 25% від 

загальної кількості промислових підприємств. Обсяг реалізованої 

інноваційної  продукції 10278,1 тис.грн., і складає 6,2% до загального обсягу.  

Впроваджено 1 інноваційний вид продукції - ТОВ «Метсервісгруп» введено 

гвинтовий компресор . 
 

ТОВ «ПФК» займає найбільшу частку обсягів випуску  промислової 

продукції та залучення інвестицій в економіку району і як і  в попередніх 

роках  є інноваційно - активним підприємством. Технологічне устаткування, 

встановлене на комбінаті, дозволяє переробляти нікелеві руди з отриманням 

із них феронікеля.   

До  2015 року планується впровадження нових інноваційних технологій 

на ТОВ»ПФК»: 

зміна схеми очищування фільтрувального каналу гранульованих 

шлаків, 

використання тепла відходячих газів трубчатих обертових печей, 

впровадження технології водо вугільного палива 

 В 2013 році  розроблено проект пиловугільного палива для переводу 4 

печей випалку Ш4,5470 М на вугільне паливо.  

  

В січні 2014 року  встановлені резервуари для зберігання та сушіння 

зернових культур на 50 тис.тонн підприємством ТОВ «Відродження». 

Інвестиції склали 30 млн.грн. 

Інвестиції 

Залучення інвестицій та реалізація низки масштабних економічних та 

інфраструктурних проектів у секторах економіки, підтримка процесу 

формування  у сфері АПК, переробки та харчової промисловості дозволять 

поліпшити загальні економічні показники розвитку Голованівського району в 

кількісному вимірі.  

 

          Прямі іноземні інвестиції за 1 квартал 2014 року склали  4800,6 

тис.дол.США, що відповідно темп росту до попереднього року -81,3% та 

4,9% до загального. На одну особу 151,3 дол.США.            

             За 12 місяців 2013 року склали  5901,3 тис.дол.США, що відповідно 

темп росту до попереднього року -241,4% . 
   

          У січні –березні 2014 року виконано будівельних робіт на 22 тис.грн. , 

що склало 0,0 % до загального обсягу. 

      За 12 місяців 2013 року  капітальні інвестиції  становлять – 63,437 

млн.грн. або 2,1% до загальнообласного обсягу. Інвестиції залучалися: на 

підприємства промисловості та сільського господарства. Також капітал 
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зараховувався у  ТОВ «Відродження», ДП «Голованівське лісове 

господарство», ПП «АВКУБІ»,  ТОВ «КЛК» інші.   

 

Створення  робочих  місць 

За   січень-квітень 2014 року створено 115 робочих місць за 

результатами звітності, яку подають суб‟єкти господарювання до 

Голованівського відділення Гайворонської МДПІ. Ліквідовано  - 77 осіб.  
 (ПП «АВКУБІ» - 17 

Перероблення молока, виробництво молока, сиру  ПП «Діброва ЛВГ» - 16  

ТОВ «Ємилівське ХПП» - 3  

Роздрібна торгівля різним паливом ТОВ «Вуглебудпостач» - 4 

Розвиток в торгівлі - 22  

Розвиток готельного бізнесу «Автотурсервіс» - 1 

ТОВ «Бугстрой» - 1 

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання ТОВ «Відродження покоління» - 1 

Діяльність ресторанів Незаретян С.А. -1). 

 

Електроенергія 

Станом на 01.06.2014 року поточна заборгованість за 

електроенергію складає 508 885,71 .грн. в з них, ДБ – 10 773,11 грн., 

населення – 470 177,51 грн., промисловість – 4 758, 74 грн., що менше до 

початку року на 153 521 грн., ККП заборгованість якого становить 

 23 176,45 грн.  

 

   Заборгованість по використанню природнього газу станом на 

01.05.2014року  

 

Населення:  

Всього абонентів – 2534, з них боржників 294 абонентів, загальна сума 

заборгованості 36 ,965 тис.грн.  

  

Ринок  праці 

Ситуація на ринку праці характеризувалася тенденціями щодо: 

збільшення чисельності економічно активного населення; збільшення обсягів 

зайнятості з одночасним зменшенням обсягів безробіття серед економічно 

активного населення у віці 15-70 років; зростання рівня заробітної плати; 

збільшення численності працівників, які підвищили якісний рівень чи 

професійну підготовку на виробництві та зростання незайнятого населення, 

працевлаштованого за сприяння служби зайнятості.  

          Протягом 5 місяців 2014 року на обліку в Голованівському районному 

центрі зайнятості перебувало   1552 осіб з числа шукаючих роботу, з них 

мали статус безробітного 1009 осіб.  

Із загальної кількості: 

Працевлаштовані службою зайнятості 495 осіб, направлено на 

професійне навчання, підвищення кваліфікації 191 осіб. 

Станом на 01.06.2014 на обліку в районному центрі зайнятості 

залишилось перебувати  436 безробітних. 
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(Протягом звітного періоду поточного року на підприємствами, установами та 

організаціями створено тимчасові робочі місця – 293, які були укомплектовані 

безробітними.   

В районному центрі зайнятості зареєстровано 45 трудових договори між 

фізичними особами та найманими працівниками. 

Протягом січня-травня  2014  року надійшла інформація  про 555 вільних робочих 

місць від   100 роботодавців.) 

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

     За січень –грудень  експорт склав 998,2 тис.дол.США, або 32,5 %. На 

одиницю населення  31,7 дол.США. 

Імпорт склав 163,4 тис.дол.США  або35,9 %. 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту 6,11. 

Сальдо 834,8. 
            

Сільське  лісове   господарство 
            Головною проблемою розвитку галузі сільського господарства є не 

стабільність, не передбачуваність та не прогнозованість цінової ситуації з 

відповідним паритетом цін, що безпосередньо впливає на собівартість 

продукції та структуру виробництва сільгосппродукції.  
 

            У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається ріст  

ВП до відповідного періоду минулого року. Так обсяги валової продукції 

сільського господарства склали 26,816 млн.грн. (за оперативними даними) – 

101,7%, і у сільськогосподарських підприємствах  992 тис.грн. – 102,4%. 

 

За  2013 рік  обсяги валової продукції сільського господарства склали 

409,970 млн.грн. (за оперативними даними) – 116,6%, і у 

сільськогосподарських підприємствах  315,666 млн.грн. – 123%.  

         За 2013 рік намолочено 66942 ц  зерна зернових та зернобобових 

культур з площі 13508 га. 

 

Вироблено за 2013 рік зернових 1450,7 тис.ц. або 128,7 %. Урожайність 

50,3 ц з1га зібраної площі. 

Вироблено соняшника 417,9 тис.ц. , або 204,6% до рівня 2012 року. 

Урожайність 27,2 ц з1га зібраної площі. 
 

ЖКГ 

 Станом на 01.06.2014 заборгованість за житлово-комунальні послуги 

по Побузькому комунальному підприємству «Аква - сервіс 07» населенням 

складає  449,293 тис.грн. По Голованівському комбінату комунальних 

підприємств –29,309 тис.грн. 
 

Дороги 
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        Стан доріг - найактуальніша і найболюча проблема. Причина – хронічна 

нестача коштів на фінансування ремонтних та відновлювальних робіт. 

Загальна протяжність автомобільних доріг, які проходять територією 

Голованівського району складає 353,28 км., з них : 

- дорога державного значення Ульяновка-Миколаїв – 37,58 км, а також 

дороги місцевого значення – 315,7 км., з них : 

- територіального значення – 36,1 км; 

- обласного значення – 121,5 км; 

- районного значення – 152,9 км. 

 

            В 2014 році надійшло від податку з власників транспортних засобів та 

інших машин, збору першу реєстрацію засобів та збору за провадження 

деяких видів підприємницької діяльності кошти в сумі  3,282 тис.грн. Та збір 

за провадження торговельною діяльності нафтопродуктами, скрапленим 

газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправочних 

станціях, заправних пунктах – 18,827 тис.грн. 

 

На 2014 рік передбачена субвенція з державного бюджету на ремонт та 

будівництво,  реконструкцію вулиць комунальної власності  в сумі 893,8 

тис.грн. 

В тому числі: 

Капітальний ремонт -  608,9 тис грн : 

Голованівськ (вул Тітова, Колгоспна) 

Перегонівка (вул Чкалова, 40-річчя перемоги) 

та 

Поточний ремонт – 284,9 тис грн.: 

Ємилівка (вул Шевченка, Енгельса), 

Троянка (вул Смеречанська, Травнева), 

Голованівськ (вул Шевченка, Леніна, Набережна). 

 

Також за рахунок субвенції 2014 року відбудеться погашення 

заборгованості перед Службою Автомобільних Доріг у Кіровоградській 

області за роботи виконані у 2013 році у сумі 81,771 тис. грн (поточний 

ремонт) 

 

Перевезення 

На внутрішньорайонних автобусних маршрутах мають право 

здійснювати перевезення відповідно до проведених конкурсів – 

Голованівський ККП за маршрутами: 

Голованівський ККП обслуговує маршрути: 

Голованівськ -Люшнювате (зламаний, дали гроші на запчастини) 

Голованівськ -Ємилівка (забрав Тельман) 

Голованівськ -Клинове (заключено договір оренди з А. Грушецьким за підтримки 

Р.Гайдая) 
Голованівськ- Цвіткове (зламаний, Кернел дав допомогу  на деталі) 
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ТОВ «Вільшанка ТРАНС-СЕРВІС» анульовано ліцензію на 

перевезення  пасажирів. 

На даний час перевезення у районі не здійснюються у зв‟язку з 

економічно необґрунтованими тарифами 30 коп./км  відповідно до  

розпорядження голови ОДА  від 31.12.2013 року №631-р. 
 

  

Демографічна ситуація 

Демографічна ситуація у 2013 році характеризувалася зменшенням 

чисельності населення через його природне скорочення.  

          Чисельність наявного населення на 1.02.2014 року становить 31,691 

тис.чол.,  

 з них сільське -19,4 тис.чол., міське -12,2 тис.грн. 

Народилося 28 чол., померло - 64 осіб. Природній приріст  -36 чол. 
 

                     

Малий  бізнес, підприємницька  діяльність 

            В районі налічується  1669 суб‟єктів   малого підприємництва,  з них: 

431 юридичних осіб (включаючи філії, установи)  та 1238  фізичних осіб. 

Сплачують податки 419 юридичних осіб та 1158 чол. фізичних. 

          За  5 місяців поточного року  зареєстровано  17  фізичних осіб-

підприємців, та осіб – 3 юридичних. 

За  12 місяців поточного року  зареєстровано 76 фізичних осіб-

підприємців, та осіб – 9 юридичних. 

Соціальна інфраструктура району це: 

27 загальноосвітніх шкіл, 29 дитячих садків, 

1 Голованівська Центральна районна лікарня, 

1 філія Голованівської ЦРЛ смт. Побузьке, 

1 КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» - який 

складається з 4 сільських амбулаторій та 2 лікарських амбулаторій та 30 

фельдшерсько-акушерських пунктів, 

7 музеїв, ( з них  2 – державні ), 

31 бібліотека,  

1 районний будинок культури, 

27 закладів культури клубного типу , 

95 спортивних майданчиків. 

 

 

Освітянська галузь району має бюджет на 2014 рік -47,8 млн.грн. З них 

профінансовано на 01.06.2014 -18,837 млн.грн. (Зарплата – 15,9 млн.грн, 

енергоносії -1,6 млн.грн., харчування -0,9 млн.грн.) 

 

Охорона здоров‟я  бюджет 19,3  млн.грн.  Профінансовано 8,2 млн.грн. 
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(зарплата -5,8 млн.грн., енергоносії – 0,9 млн.грн., харчування -0,050 млн.грн) 

 
Бюджет галузі культура  на 2014  рік складає  5,7 млн.грн. Профінансовано 

2,2 млн.грн. 

(Зарплата 2 млн. грн, енергоносії -0,2 млн.грн.). 

 

Дані галузі потребують значних капіталовкладень. 

   

На спорт заплановано – 0,844 млн.грн. Профінансовано 0,238 млн.грн. З них 

на зарплату -186,6 тис.грн., енергоносії 2,2 тис.грн. 

  

 

так  в медицині 

         Основним завданням є забезпечити належне функціонування медичних 

закладів. 

Чисельність лікарів усіх спеціальностей становить 57 чоловік. 

Лікувально-профілактичні заклади району потребують забезпечення 

лікарями –терапевтами, лікарями - педіатрами, лікарями - загальної практики 

сімейної медицини. Всі лікарі та середні працівники пройшли 

передатестаційні курси і атестовані своєчасно (мають І,ІІ та вищу категорії). 

За 5 місяців 2014 року не зареєстровано материнської смертності. 

Абсолютна кількість лікарняних ліжок по всьому районі становить 180 

ліжок, 140 в Голованівській ЦРЛ та 40 ліжок в Побузькій селищній лікарні. 
   

в спорті 

 На території району функціонує дитячо – юнацька спортивна школа, 

яка  на сьогоднішній день має дві зали( для боротьби  дзюдо та зал загальної  

фізичної підготовки), роздягальні, 2 душових, прекрасну сауну з басейном. У 

школі займається 308 учнів( з них 20 є членами збірної області), працює 9 

тренерів: з  волейболу,  футболу, баскетболу, дзюдо, сумо та гирьового 

спорту.  

            Відкрито відділення баскетболу  та  2 групи  з боротьби  дзюдо  в 

селах Свірневе, Шепилове; розпочала  працювати  група з гирьового спорту  

в с. Красногірка.  Збільшено  години гурткової роботи  в Побузькій ЗШ І-ІІІ 

ст.( на 2 години баскетболу, де займається 16 дітей), в НВК Перегонівська 

ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ    (на 2 години баскетболу, де займається 17 дітей, та 2 

години волейболу з 21 вихованцем);  НВК «Голованіська ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г. 

Шевченка – гімназія»  ( на 2 години з баскетболу -  15 дітей та 2 години 

футболу, де займаються 15 дітей). 

У районі  функціонують 95  спортивних майданчиків, з них  21 -з 

тренажерним обладнанням, 6 з сучасним тренажерним обладнанням. 18 

баскетбольних, 21 волейбольних, 16 футбольних полів,13 полів для міні - 

футболу, 1 стадіон,  де  діти мають можливість  активно відпочивати  та 

укріплювати своє фізичне здоров‟я. Всі  вони утримуються  в належному 

стані.  
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в культурі 

Мережа закладів культури району системи Міністерства культури 

України налічує 62 установ. З них: 27 клубних закладів, 31 бібліотека, 2 музеї 

комунальної власності, Голованівська дитяча школа мистецтв та Побузька 

дитяча музична школа. 

 

 

Завдяки спонсорам в 2014 році  проведені капітальні ремонти дитячих 

садочках с.Грузьке, с.Троянка, у ФАП с.Новосілка, проведено  оздоровлення 

дітей в пришкільних таборах та інші важливі заходи.  

 

Соціальний  захист дітей 

З метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності в 

районі проводяться щомісячні рейди “Діти вулиці ”, “Вокзал”. Протягом   

2014 року проведено 27 рейдів, в ході яких виявлено 3  бездоглядних та 

безпритульних дітей. 

Протягом зазначеного періоду проведено 21 перевірку, в ході яких 

перевірено 60 об‟єктів. Виявлено 3 порушення за ч.2 ст.156 КУпАП, про що 

свідчить складені адміністративні протоколи. 

Державна соціальна допомога сім‟ям з дітьми та малозабезпеченим 

сім‟ям   

Відповідно до законодавства  призначалася та виплачувалася 

- допомога сім‟ям з дітьми; 

- тимчасова допомога; 

- допомога малозабезпеченим сім‟ям; 

- допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам; 

- допомога прийомним сім‟ям    (призначена 9 особам на суму – 52,4тис.грн.); 

- грошові допомоги малозабезпеченим особам, які проживають разом з 

інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, який потребує 

стороннього догляду ; 

- житлова субсидія – призначено житлової субсидії для відшкодування 

витрат  для придбання скрапленого газу та твердого палива та на 

відшкодування оплати за житлово – комунальні послуги. 
                                                               
 

                                                                  Комісії 

            Протягом січня – травня  2014  проведено 10 засідань  комісії з питань 

забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат.        

            Також 5 засідання робочої групи по легалізації заробітної плати та 

тіньової зайнятості населення. Робоча група по легалізації заробітної плати та 

тіньової зайнятості   регулярно, у встановлені графіком дні, здійснює 

перевірки (здійснено 228 перевірок) суб‟єктів господарювання  по легалізації 

заробітної плати та «тіньової» зайнятості. Щомісяця проводяться засідання  
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робочої групи, на яких обговорюється проведена робота з  виявлення 

порушень ( 59 порушень , 51 усунуто) трудового законодавства.   

          Та 1 засідання комісії з питань санації, реструктуризації та  банкрутства 

підприємств. 

           Діє комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати 

податків на сьогоднішній день проведено 5 засідань  комісії. 

 

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення №  416  (додається). 

 

Наступне питання порядку денного  «Про організацію діяльності 

КЗ «Голованівський центр первинної медико - санітарної допомоги». 

Слово має Фоменко Марина Петрівна – головний лікар КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

 

Фоменко М.П.: 

Шановні депутати! 

Комунальний заклад «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» було створено і затверджено його Статут рішенням 

Голованівської районної ради від 21 грудня 2012 року № 280. 

Рішенням Голованівської районної ради від 22 лютого 2013 року № 290 

була проведена реоргіназція Комунальної установи «Голованівська 

цен6тральна районна лікарня» та Комунальної організації «Побузька 

селищна лікарня» шляхом виділу закладів охорони здоров‟я мережі району, 
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які надають первинну медико-санітарну допомогу, у складі Комунального 

закладу «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

Головним лікарем закладу рішенням Голованівської ради від 26 червня 

2013 року № 333 було призначено Фоменко Марину Петрівну. 

На даний час проведена державна реєстрація КЗ «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

Також було проведено розрахунок штатного розпису закладу і його 

затвердження. 

З 1 жовтня 2013 року на виконання рішення Голованівської районної 

ради від 22 лютого 2013 року № 290 «Про реорганізацію закладів охорони 

здоров‟я» були внесені зміни до кошторисних призначень та пере 

направлення коштів з загального фонду КТКВК 080101 «Лікарні», з 

загального фонду КТКВК 080300 «Поліклініки та амбулаторії», з загального 

фонду КТКВК 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти» на загальний 

фонд КТК ВК 080800 «Надання первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги населенню». Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги почав функціонувати, як окрема юридична особа із затвердженим 

бюджетом. 

З 1 жовтня 2013 року працівники ФАПів, ФП та амбулаторій району 

були звільнені та прийняті на роботу шляхом переведення до центру 

первинної медико-санітарної допомоги. Під час проведення ні одна посада не 

була скорочена. 

Проведена робота по передачі на баланс КЗ «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» матеріальних цінностей виділених 

закладів. 

Підготовлено та подано документи на отримання ліцензії на медичну 

практику. 

В 2013 році Голованівською районною державною адміністрацією та 

Голованівською районною радою була проведена робота по покращенню 

матеріально-технічної бази медичних закладів первинної мережі, а саме: 

проведено капітальний ремонт приміщення Молдовьскої сільської лікарської 

амбулаторії (82,0 тис.грн. за кошти місцевого бюджету), в Ємилівському 

ФАПі був проведений капітальний ремонт двох кімнат, були замінені на 

ФАПі вікна на склопакети (спонсорська допомога). 

За спонсорську допомогу у всі медичні заклади були придбані 

тонометри та фонендоскопи  (34 шт.), глюкометри (4 шт.), в Молдовську 

СЛА меблі, постільну білизну та пеленальний столик, а також два 

комп‟ютери в ЦПМСД. 

Дякую за увагу.  

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 
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Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення №  417  (додається). 

 

Наступне питання порядку денного  «Про стан виконання районної 

цільової програми протидії торгівлі людьми на період до 2015року». 
Слово має Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник управління 

соціального захисту населення  районної державної адміністрації. 

 

Дудник А.А.: 

 Шановні депутати! 

В Голованівському районі  протягом 2013 року і станом на 01.04.2014 

фактів у сфері торгівлі людьми не зафіксовано.   

          Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 

03.01.2013 №2-р затверджена  районна цільова соціальна програма протидії 

торгівлі людьми на період до 2015 року. Внесені зміни до районної цільової  

соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до  2015 року згідно 

рішення сесії районної ради  №364 від 13.12.2013 року, якими затверджений 

кошторис витрат на виконання Програми на 2014 рік. З початку 2014 року 

фінансування на програму не було. 

          Спеціалістами управління соціального захисту населення 

Голованівської райдержадміністрації організовано інформаційно-

роз‟яснювальну роботу серед населення, спрямовану на запобігання 

потраплянню в ситуації, які пов‟язані з торгівлею людьми. На сайті 

управління соціального захисту населення висвітлюється інформація щодо 

попередження і запобігання торгівлі людьми. В районній газеті «Вісник 

Голованівщини» надрукована стаття «Яка сутність та причини поширення 

торгівлі людьми?». 

           У бібліотеках району в  2013-2014 роках  здійснювалось поповнення 

бібліотечних фондів документами з питань проблеми торгівлі людьми та 

пов‟язаній з нею злочинній діяльності. 

http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20стан%20торгівлі%20людьми.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20стан%20торгівлі%20людьми.pdf
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       У  районній бібліотеці для дорослих було організовано з участю 

представників правоохоронних органів профілактичну бесіду «Відгородити 

від біди» та урок – застереження «Невідоме  рабство», в яких  взяли участь 

учні місцевої школи та ПТУ № 38.  

      На базі юнацької кафедри, що в районній бібліотеці для дорослих, в 

рамках функціонування юнацького психологічно – консультативного пункту 

«У пошуках себе» було проведено виставку – полеміку «Підлітки: союз, 

конфлікт, компроміс» з участю представників громадських організацій. 

           У читальному залі районної бібліотеки для дорослих  для відвідувачів 

різного віку було презентовано книжково – документальну виставку «Тенета 

небезпеки» та проведено огляд.  

           В районному центрі зайнятості населення у секторі запобігання  

соціальним ризикам створено інформаційний куточок «Працевлаштування за 

кордоном: за і проти», у якому розміщені законодавчі акти України  про 

ліцензування щодо прав мігрантів, торгівлі людьми, угод про взаємне 

працевлаштування громадян. До уваги бажаючих створено тематичні папки 

«Дізнайся більше про Шангенську візу», «Поради тим, хто збирається за 

кордон», «10 кроків до безпечної співпраці з посередником» та інші. В 

сільських і селищних радах розміщено інформацію про заходи з питань 

протидії торгівлі людьми. 

         Протягом 2013-2014 років організовано і проведено 25 

профконсультаційних семінарів з питань запобігання нелегальній трудовій 

міграції і торгівлі людьми, на яких обговорювалися причини виїзду українців 

на роботу за кордон, ризики нелегального працевлаштування, наслідки 

трудової міграції, шахрайські схеми, інформація про організації та установи, 

що здійснюють підтримку громадян України, які перебувають з кордоном, 

розглядаються методи пошуку роботи в Україні. Семінар відвідали 306 

безробітних осіб.  

         Спеціалістами Голованівського РЦСССДМ проводиться моніторинг у 

сфері протидії торгівлі людьми, а також здійснюються соціологічні 

анкетування з метою визначення рівня обізнаності різних груп населення з 

питань протидії торгівлі людьми. Організовано інформаційно – 

роз„яснювальну роботу серед населення, спрямовану на запобігання 

потраплянню в ситуації, які пов„язані з торгівлею людьми.  

           В районному центрі зайнятості населення спеціалістами РЦСССДМ  

проводяться бесіди, відео лекторії з питань протидії торгівлі людьми  на 

теми: «Торгівля людьми», «Біле рабство», «Нелегальні трудові міграції». За 

звітний період було проведено 13 групових заходів відповідного 

спрямування  та охоплено 251 особу району.  

Працівниками психологічної служби загальноосвітніх закладів району 

проведено:  

- у вересні-жовтні 2013 року тренінги для учнів старших класів з протидії 

торгівлі людьми       (Крутеньківська ЗШ І-ІІІ ст.,  НВК «Голованівська ЗШ І-

ІІІ ст.ім.Т.Г.Шевченка-гімназія», Троянська ЗШ І-ІІІ ст., Межирічківська ЗШ 

І-ІІІ ст., Свірнівська ЗШ І-ІІІ ст.); 
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- у Побузькій ЗШ І-ІІІ ст. та НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» в жовтні 

2013 року відбувся круглий стіл на тему: «Що таке торгівля людьми і чому 

вона існує»;  

- у листопаді 2013 року презентовано документальний фільм «Станція 

призначення – життя» (Клинівська ЗШ І-ІІІ ст., Свірнівська ЗШ І-ІІІ ст., 

Крутеньківська ЗШ І-ІІІ ст.); 

- 29.11.2013 року на нараді директорів слухалось питання виконання програми 

«Конвенція ООН про права дитини». 

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення №  418  (додається). 

 

П’яте питання порядку денного «Про  стан виконання районної 

комплексної програми профілактики злочинності на 2011-2015роки». 

Слово надається Шеремету Сергію Миколайовичу – заступнику 

начальника районного відділу - начальнику міліції громадської 

безпеки Голованівського РВ УМВС, майору міліції.  

 

Шеремет С.М.: 

 Шановні депутати! 

 Районна комплексна програма профілактики злочинності на 2011-1015 

роки затверджена рішенням Голованівської районної ради від 18 березня 

2011 року № 50. 

           Програма – це комплекс організаційно правових заходів місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та органів 

Міністерства внутрішніх справ в районі , спрямованих на суттєве поліпшення 
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якості профілактики і протидії злочинногсті, зміцнення матеріально – 

технічної бази управління Міністерства внутрішніх справ України в області. 

      Метою програми є підвищення ефективності роботи Голованівського РВ 

УМВС в області, забезпечення активної наступальної протидії злочинності, 

посилення профілактичної роботи місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування щодо усунення факторів, що негативно 

впливають на стан правопорядку в районі, об”єднання їх зусиль та зусиль 

громадськості для забезпечення законності і правопорядку в районі на основі 

чітко визначених пріоритетів. 

        Головним напрямком програми є вдосконалення системи взаємодії щодо 

забезпечення надійного захисту особистості, суспільства та держави від 

злочинних посягань. 

        На виконання Програми районною державною адміністрацією 

забезпечується взаємодія з правоохоронними органами з питань виконання 

нормативно-правових та інших актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, інших органів державної влади у межах повноважень, визначених 

Законом України "Про місцеві державні адміністрації". Представники 

правоохоронних органів беруть участь у нарадах та засіданнях колегії 

райдержадміністрації, крім того, до складу колегії райдержадміністрації 

входить начальник Голованівського РВ управління МВС України в області 

Головань О.П.    

      Райдержадміністрацією утворено дорадчі органи (комісії, ради, робочі 

групи тощо), до складу яких включено представників правоохоронних 

органів, інших територіальних органів центральних органів влади.  

      02 серпня 2013 року  на засіданні колегії районної державної адміністрації 

заслухано питання:«Про стан взаємодії Голованівської районної державної 

адміністрації з Голованівським РВ УМВС України в Кіровоградській області 

у сфері забезпечення дотримання норм Конституції і законів України, 

забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод громадян». За 

результатами засідання колегії видано розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 06.08.2013   № 218-р. 

      27 січня 2014 року на засіданні колегії районної державної адміністрації 

заслухано питання «Про хід виконання районної комплексної програми 

профілактики злочинності на 2011 – 20115 роки». За результатами засідання 

колегії видано розпорядження голови районної державної адміністрації від 

30.01.2014 року № 36-р. 

            На протязі 2013 року  та першого кварталу 2014 року проведено 14 

засідань спостережної комісії на яких постійно розглядались питання 

реабілітації, адаптації та працевлаштування осіб,звільнених з місць 

позбавлення волі достроково. Так в 2013 році було  відновлено документи та 

влаштовано до інтернатного закладу системи соціального захисту інваліда, 

громадянина Матвієнко М.І.,який звільнився з місць позбавлення волі.  

Постійно проводилась робота по контролю за бронюванням робочих місць на 

підприємствах та організаціях усіх форм власності для працевлаштування 

осіб звільнених з місць позбавлення волі. 
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          Інформація про зміни в законодавстві України, стан правопрядку в 

районі, проведення конференцій, круглих столів, зустрічей керівників органів 

виконавчої влади,органів юстиції, правоохоронних органів постійно 

висвітлюється на сайті Голованівської РДА та в газеті «Вісник 

Голованівщини». 

          Щопонеділка голова районної державної адміністрації  проводить  

наради  за участю керівників територіальних органів міністерств і відомств 

України, керівників структурних підрозділів та відділів райдержадміністрації 

та щотижневі  підсумкові наради  за участю сільських та селищних голів, на 

яких  піднімаються питання профілактики і протидії злочинності. 

          З метою вчасного вивчення найгостріших суспільно-значущих проблем 

в районі, відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу 

Президента України від 07.02.2008 року № 319 «Про першочергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» 

протягом 2013 року та першого кварталу 2014 року проводилась робота із 

зверненнями громадян. За звітний період до районної державної 

адміністрації надійшло 557 заяв,пропозицій та скарг громадян,  289 з яких 

вирішено позитивно на 265 надано аргументовані роз‟яснення .  На 

особистому прийомі у голови районної державної адміністрації та його 

заступників побувало 316 громадян. Прийоми громадян здійснювалися 

відповідно до затверджених графіків. 

Для забезпечення виконання розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 23 лютого 2012 року №67-р «Про схвалення 

районної програми з профілактики дитячої безпритульності та 

бездоглядності серед неповнолітніх на період до 2015 року» службою у 

справах дітей районної державної адміністрації здійснюється своєчасне 

виявлення та облік сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

Регулярно проводяться рейди “Сім‟я і діти”, в ході яких, протягом 2013 року 

та першого кварталу 2014 року перевірено та обстежено 33 сім‟ї, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, про що свідчать 202 складених 

акти обстеження умов проживання зазначених сімей.  

Сільськими, селищними радами щокварталу надаються акти обстежень 

умов проживання сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах для 

проведення аналізу та контролю. 

У 2013 році в районі спостерігається ріст дитячої злочинності. Так, 

протягом 2013 року вчинено 8 злочинів проти 5 злочинів у поточному році. 

Кримінальною міліцією в справах дітей за 1 квартал 2014 року розкрито 5 

злочинів. 

Службою у справах дітей райдержадміністрації проводиться 

профілактична робота з дітьми та їх батьками, вивчаються причини, умови по 

кожному неповнолітньому, який вчинив правопорушення або злочин, що 

спонукали його до неправомірних дій.  

З метою підвищення рівня профілактики правопорушень серед дітей та 

проведення профілактичної роботи з неповнолітніми, які вчинили злочини 
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начальником служби у справах дітей райдержадміністрації – Сорокою А.В.,                     

начальником Голованівського РВ УМВС Голованем О.П.,начальником 

відділу освіти райдержадміністрації – Коломійчуком М.А., директором ПТУ 

№38 смт. Голованівськ затверджено наказ від 23 січня 2013 року № 3/23/12/8 

«Про проведення профілактичної роботи з неповнолітніми, які вчинили 

злочини», в якому передбачено співпрацю та взаємоінформування. 

Протягом 2013 року та першого кварталу 2014 року під головуванням 

голови районної державної адміністрації та його заступників відбулося 14 

засідань координаційної ради служби у справах дітей райдержадміністрації, 

на яких було розглянуто питання щодо стану правового виховання дітей 

району та роботу проведену в ПТУ №38, загальноосвітніх школах району по 

попередженню та профілактиці правопорушень серед учнів. За результатами 

засідань прийнято відповідні рішення. 

З метою розвитку альтернативних форм сімейного виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в районі створено 9 

прийомних сімей, до яких влаштовано 16 дітей. Протягом 2013 року створено 

1 прийомну сім‟ю до якої влаштовано 3 дітей зазначеної категорії та до однієї 

раніше створеної прийомної сім‟ї довлаштовано 2 дітей. 

 Протягом 2013 року службою у справах дітей райдержадміністрації 

двічі перевірено умови утримання та проживання в прийомних сім‟ях. Під 

час перевірок встановлено, що прийомними батьками створено належні 

умови для проживання та утримання прийомних дітей та державна соціальна 

допомога використовується за призначенням. Фактів насильства та 

жорстокого поводження з дітьми не виявлено. 

Протягом 2013року та першого кварталу 2014 року  до служби у 

справах дітей районної державної адміністрації незайнята молодь, яка 

вперше шукає роботу не зверталась. 

З метою забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування  соціальним житлом в районі розроблена та діє районна програма 

забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на період до 2015 

року, відповідні заходи по виконанню програми, яка затверджена рішенням 

сесії районної ради від 22 лютого 2013 року № 304, якою передбачено 

виділення коштів у сумі 60 тисяч гривень з місцевого бюджету, на період дії 

програми для придбання соціального житла особам зазначеної категорії. 

Станом на 01.04.2014 року 3 особам, із числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирних 

обліках, соціальне житло  не надавалось, у зв‟язку з продовженням ними 

навчання.  

Питання захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування знаходиться на постійному контролі 

служби у справах дітей райдержадміністрації. Систематично з даного 

питання надаються консультації громадянам, виконкомам сільських, 

селищних рад. У разі відсутності житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування службою у справах дітей райдержадміністрації 
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контролюється питання взяття їх виконкомами сільських, селищних рад на 

квартирний облік з метою надання соціального житла.  

Неповнолітні, які зловживають спиртними напоями, вживають 

наркотичні засоби або психотропні речовини на обліку в службі у справах 

дітей районної державної адміністрації відсутні. 

З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі 

заступником голови райдержадміністрації Кирилюк Н.К. видано доручення 

від 17.01.2013 року № 01-09/5/3, яким затверджено склад робочої групи та 

графік проведення рейдів по місцях масового збору молоді щодо додержання 

правопорядку, заборони продажу неповнолітнім алкогольних та тютюнових 

виробів. 

 Службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з працівниками 

районного центру соціальних служб для сім‟ї, дітей та молоді, відділу освіти 

райдержадміністрації, РВ УМВС України в Кіровоградській області, ПТУ № 

38 протягом 2013 року та першого кварталу 2014 року регулярно 

проводились спільні перевірки по місцях масового відпочинку молоді: бари, 

базар, автовокзал, територія парку, торгові точки району, в ході яких 

здійснено 74 перевірки, перевірено 208 об‟єктів. Виявлено 3 порушення за 

ч.2 ст. 156 КУпАП. Про що свідчать складені три адміністративних 

протоколи. Випадків позбавлення підприємців ліцензії за порушення 

законодавства України щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів неповнолітнім не було. 

 Крім того, заступником голови райдержадміністрації Кирилюк Н.К. 

було прийнято доручення від 26 вересня 2013 року № 01 – 05/120/3, яким 

затверджено графік проведення перевірок по дотриманню законодавства про 

заборону продажу пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин та 

тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років в торгівельних точках, 

що знаходяться на відстані ближче, ніж 300 метрів до території закладів для 

дітей.  

Протягом 2013 року проведено 13 спільних рейдів із залученням 

працівників служби у справах дітей райдержадміністрації, КМСД РВ УМВС 

України в області, районного центру соціальних служб для сім‟ї, дітей та 

молоді, відділу освіти райдержадміністрації. Фактів вживання чи збуту 

наркотичних засобів або психотропних речовин не виявлено. 

  Відповідно до районної комплексної програми профілактики 

злочинності на     2011 – 2015 роки Голованівським районним центром 

соціальних служб для сім‟ї, дітей та молоді проведено наступну роботу. 

п. 18,19 Програми. При Голованівській районній державній 

адміністрації діє координаційна рада з питань профілактики наркоманії та 

протидії злочинності, пов‟язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів завданням якої є координація 

діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, правоохоронних органів, районних та громадських 

організацій з питань реалізації державної політики щодо профілактики 
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наркоманії, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин та прекурсорів.  

У звітному періоді проведено 6 засідань координаційної ради, на яких 

розглядались ряд питань: 

- Про проведення профілактичних рейдів «Вулиця», «Вокзал», 

«Канікули»; 

- Про охоплення дітей не менше 90% позашкільною освітою, 

позакласною виховною роботою спрямованою на формування високих 

моральних якостей та пропаганду здорового способу життя.   

 п.21, 24 Програми. Спеціалістами та фахівцями із соціальної роботи 

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.  

 п. 25 Програми.  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 Шевченка – гімназія» проводились 

рейди щодо виявлення неповнолітніх, які  споживають  алкогольні напої, 

наркотичні засоби, палять.  В ході перевірок порушень не виявлено. 

Протягом звітного періоду спеціалістами та фахівцями із соціальної 

роботи проводилась робота з 7 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.  

 

На виконання районної програми профілактики злочинності  відділом 

культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації щорічно 

уточнюються та надаються всім закладам культури списки неповнолітніх, 

схильних до правопорушень, які стоять на обліку кримінальної міліції.  

Проводиться робота щодо залучення підлітків та молоді до участі у клубних 

формуваннях. Станом на 01.04.2014 року у клубних закладах району 

налічується 120 клубних формувань, які відвідують 1429 учасників. 

Залучаються діти до навчання у початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладах: проводяться концерти у школах, дитячих садочках, 

проводяться Дні відкритих дверей у школах. У 2013/2014 навчальному році у 

Голованівській районній дитячій школі мистецтв та Побузькій дитячій 

музичній школі навчається 368 учнів.   
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Заклади культури і мистецтва району постійно співпрацюють з  

відділом у справах дітей райдержадміністрації, центром соціальних служб 

для сім»ї, дітей та молоді. 

Для молодих сімей у минулому році  проведено зустріч «Все 

починається з родини» разом з працівниками відділу у справах сім‟ї  молоді 

та спорту РДА.   

На базі районної бібліотеки для дорослих функціонує громадська 

правова приймальня з надання безкоштовних юридичних консультацій для 

соціально – незахищених верств населення. На базі юнацької кафедри  

функціонує психолого – консультативний пункт «У пошуках себе», в рамках 

якого проводиться популяризація літератури про здоровий спосіб життя, про 

боротьбу з наркоманією, зі СНІДом, тютюнопалінням.  

У 2013 році  у районній бібліотеці для дорослих було проведено 

інтернет – подорож «Підліткова злочинність: факти та коментарі»,  правничу 

годину «Конституція України як Основний Закон суспільства та держави»,  

тренінгові завдання «Позитивне мислення: запорука вашого здоров»я», 

обговорення проблемних питань «Про себе, про друзів, про час», оформлено 

виставку – полеміку «Для розуму і для душі».   

У 2014 році у рамках функціонування юнацького психолого - 

консультативного пункту  «У пошуках себе», було  проведено «поради»  

психолога «Що робити, коли…?», та відверта розмова «Сова чи Акула? А  

який ти у конфліктній ситуації?».  Також для широкого кола читачів 

організовано виставку-пораду  «Проблеми в сім‟ї? Відповіді в книгах». 

До Всесвітнього Дня прав людини в районній бібліотеці для дорослих   

ім.. С.В.Шеврякова  проведено інформаційний правознавчий калейдоскоп  

«Через правову освіту – до правової держави» та оформлено експрес - 

викладку «Знати закони – бути освіченим»,  яка була представлена в 

бібліотеці для учнівської молоді та учнів ПТУ № 38. 

 Проводится робота у закладах культури і мистецтва з популяризації 

здорового способу життя. 

«2013 рік – Рік фізичного здоров‟я та екології в Україні» - під такою 

назвоюв районній бібліотеці для дорослих ім.. С.В.Шеврякова проведено 

інформаційне повідомлення для учнівської молоді. А ще, молодіжна 

компанія про здоровий спосіб життя «Я живу по – новому»,  в якій взяли 

участь учні місцевої школи та учні ПТУ № 38. 

 Також для юнацтва у районній бібліотеці проведено цілий ряд заходів: 

«Наркотик – ворог майбутнього» - відеоперегляд, «Не відніми у себе завтра» 

- виставка-полеміка. 

Цей день без куріння» година застереження для учнівської молоді була 

підготовлена та проведена бібліотекарями разом із працівниками центральної 

районної лікарні. Під час заходу була наведена сумна статистика кількості 

курців серед молоді та наслідку – раку легенів. 

 До 100 – річчя від дня народження М.М.Амосова у  районній бібліотеці 

для дорослих  було проведено інформаційне повідомлення для юнацтва 
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«М.М.Амосов – гордість України, популяризатор здорового способу життя» 

та огляд книги М.Амосова «Алгоритм здоров‟я».   

 У Побузькій міській бібліотеці для дорослих щодо актуальних питань 

молоді та здорового способу життя проведено:експрес-повідомлення «Як 

передається  ВІЛ», вікторина «Здорова людина – багата країна», година 

застереження «За хмарою тютюнового диму». 

З 9 по 13 грудня 2013 року в   районній бібліотеці для дітей проходив 

тиждень правових знань. Протягом Тижня  діяла книжкова виставка «Знай 

свої права, дитино». Учні молодшого шкільного віку  переглянули слайдову 

презентацію «Права  дитини», пограли у гру «Твої права – права дитини», 

давали відповіді на запитання вікторини «Захищаємо права казкових героїв». 

З учнями середнього шкільного віку проведено правовий лабіринт «Як я 

знаю свої права», юридичний калейдоскоп «Світ твоїх прав»  та  бесіду 

«Вчинок та його відлуння» на яку був запрошений оперуповноважений 

кримінальної міліції у справах дітей Свид І.В. 

У лютому місяці 2014 року для учнів 5-9 класів бібліотекарями 

районної бібліотеки для дітей  було організовано виставку-вікторину 

«Правовий ключик». З 23 учасників правильні відповіді на питання 

вікторини надали 11 дітей, вони отримали заохочувальні призи. 

 У музеї історії Голованівського району у квітні  проведено під час 

екскурсій бесіду «Режим дня - запорука здоров»я». 

Відділом освіти, молоді та спорту Голованівської райдержадміністрації 

та Голованівським районним відділом УМВС України укладено типову угоду 

про співпрацю підрозділу кримінальної міліції та навчальних закладів 

району. Згідно угоди, здійснюються заходи з попередження правопорушень, 

вчинених дітьми та стосовно них, шляхом проведення загальної та 

індивідуальної профілактики серед учасників навчально-виховного процесу у 

загальноосвітніх навчальних закладах.  Для ефективності профілактичної 

роботи відділ освіти плідно співпрацює з службою у справах дітей 

райдержадміністрації та районним центром соціальних служб сім ї дітей та 

молоді.  

Щодо підвищення рівня профілактики правопорушень та усунення 

причин і умов  систематично проводяться  профілактичні рейди: «Діти 

вулиці», «Вокзал», «Інтернет-кафе», вирішуються  питання щодо виконання 

батьками обов‟язків по вихованню дітей. 

Питання попередження бездоглядності та правопорушень серед 

неповнолітніх неодноразово розглядалося на нарадах директорів, колегіях 

відділу освіти молоді та спорту, методоб єднаннях заступників директорів з 

виховної роботи, класних керівників де були запрошені представники 

структурних підрозділів  райдержадміністрації. 

Адміністрація навчальних закладів району запрошує працівників 

КМСД, служби у справах дітей, РЦСССДМ до участі в семінарах лекціях, 

індивідуальних  бесідах. 



 27 

В районі забезпечені умови для максимального охоплення дітей 

гуртковою роботою, спортивними секціями та різними видами позашкільної 

роботи, в тому числі дітей із девіантною поведінкою.  

Особлива увага приділяється змістовному дозвіллю та зайнятості 

учнівської молоді в позаурочний час. Забезпечується охоплення дітей усіма 

формами навчання. Проводиться просвітницька робота з батьками та тісна 

співпраця батьків, учителів, учнів. 

В Голованівському БДЮТі (директор Попова Н.Ю.) у 2013-2014 

навчальному році працює 61 група, 45 гуртків з таких напрямків:  художньо-

естетичного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, 

гуманітарного, технічного, соціально-реабілітаційного, навчанням охоплено 

856 вихованців. Охоплено позашкільною освітою 11 шкіл району з них 10 у 

сільській місцевості (Голованівська ЗШ І-ІІІ ст. ім. Г.В.Міклея, Клинівська 

ЗШ І-ІІІ ст., НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Троянська ЗШ І-ІІІ ст., 

НВК «Ємилівська ЗШ І-ІІ ст.-ДНЗ» №1, НВК «Ємилівська ЗШ І-ІІ ст.-ДНЗ» 

№2, Красногірська ЗШ І-ІІ ст., Роздольська ЗШ І-ІІ ст., Наливайківська ЗШ І-

ІІ ст., Межирічківська ЗШ І-ІІІ ст.). 

В Побузькому ЦДЮТі (директор Лісовенко К.О.) працює 65 груп, 25 

гуртків з таких напрямків: художньо-естетичного, технічного та туристсько-

краєзнавчого, навчанням охоплено 841 вихованців.  Охоплено позашкільною 

освітою 2 школи району з них 1 сільська (Капітанська ЗШ І-ІІІ ст.). З 2012 

року діє наукове товариство «Еврика», керівник  - методист Полянецька Т.О. 

    На протязі 2013 року та першого кварталу 2014 року на обліку у 

кримінальній міліції знаходилось учні  3  шкіл району. З учнями та батьками, 

класні керівники, соціальні педагоги,  практичні психологи провели бесіди, 

розглядали питання на Раді профілактики.  

В загальноосвітніх навчальних закладах району проводиться відповідна 

робота: 

- педагогічні патронажі класних керівників до батьків учнів, які 

пропускають школу без поважних причин; 

- в кожному навчальному закладі створено структурні підрозділи (Ради 

профілактики); 

- питання правового характеру виноситься на засіданнях педагогічних рад; 

- класними керівниками та заступниками директорів шкіл з виховної 

роботи, психологами та соціальними педагогами систематично 

проводяться виховні години, години спілкування, бесіди, індивідуальні 

співбесіди з учнями, дні тижні, місячники правових знань; 

- організовуються перевірки умов утримання та виховання дітей з 

неблагополучних сімей, вживаються заходи оперативного реагування 

передбачені чинним законодавством.         

Голованіським РВ УМВС в Кіровоградській області впродовж     1 кварталу 

2014 року  було вжито ряд організаційних і практичних заходів спрямованих 

на посилення боротьби зі злочинністю, профілактики правопорушень та 

покращання оперативної обстановки на обслуговуваній території, а також 

виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2011-
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2015 роки, головним завданням Голованівського РВ УМВС України в 

Кіровоградській області, являється здобуття довіри населення до працівників 

міліції, професіоналізм та відданість при виконанні завдань поставлених 

перед колективом райвідділу. 

       Одним з методів даної діяльності є реєстрація та своєчасний і 

об'єктивний розгляд заяв та скарг, які надходять від громадян .   

       Протягом   1 кварталу 2014 року зареєстровано 801 заяв та повідомлень 

про злочини і пригоди проти 776 в минулому році. 

        За звітний період   на території району зареєстровано всього 148 

кримінальних проваджень проти  392   минулого року, нерозкритими 

залишається 210 злочинів.     

За результатами аналізу  у більшості несених пунктів району  

відзначається зменшення кількості злочинів, крім Голованівської та 

Побузької селищних  рад, на території яких кількість злочинів збільшилась.  

       Дана ситуація склалась в зв‟язку з тим, що на даних адміністративних 

дільницях існував некомплект дільничних інспекторів міліції. На даний час 

питання щодо укомплектування сектору дільничних інспекторів міліції   

вирішується.  Але не вирішено питання щодо  узаконення громадських 

помічників дільничного інспектора міліції. Районним відділом міліції 

підібрані кандидати як для роботи громадських формувань та і громадськими 

помічниками дільничного інспектора міліції.     

       Також для зменшення рівня злочинності в вище зазначених сільських 

радах та в районі в цілому, районним відділом міліції щотижня кожної 

п‟ятниці проводяться відпрацювання населених пунктів району. За 

результатами даних відпрацювань протягом  2014 року, виявлено 5 фактів 

злочинів,пов»язаних з наркотиками. 

Охорона конституційних прав громадян, захист життя, здоров’я, 

честі і гідності людини та її майна від злочинних посягань 

       З метою забезпечення системної роботи із зверненнями громадян, 

неухильного виконання вимог Закону України “Про звернення громадян”, 

Голованівським  районним відділом УМВС вжито вичерпних заходів щодо 

відновлення порушених прав і свобод людини. 

        За звітний період до канцелярії райвідділу надійшло звернень і заяв 

громадян - 33 , задоволено 33 ,  на розгляді - 0. 

       Проводиться робота щодо вчасного виявлення найгостріших суспільно-

значущих проблем, що породжують звернення громадян і потребують 

негайного їх вирішення. 

        З метою охорони конституційних прав громадян, захист життя, здоров‟я, 

честі і гідності людини та її майна від злочинних посягань по території 

району проводиться оперативно профілактична операції „Візит”. 

Дільничними інспекторами міліції проводився облік житла, де проживають 

особи похилого віку, самотні особи, визнані недієздатними, психічно хворі, 
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хворі на алкоголізм і наркоманію, інші особи, які потребують опіки, з метою 

забезпечення їх безпеки та недопущення незаконного відчуження їх житла. 

       За результатами даної оперативно профілактичної операції «Візит»  

протягом 1 кварталу 2014 року відвідано 340 помешкань громадян де 

проживають особи похилого віку, самотні особи з метою попередження 

скоєння відносно даної категорії осіб злочинів та правопорушень.  

        Забезпечено дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту 

прав найбільш незахищених верств населення, в першу чергу – престарілих 

та самотніх громадян. Здійснюється соціальний супровід громадян, особливо 

жінок та неповнолітніх, які зазнали жорстокості та насильства в сім‟ї. Так 

протягом 1 кварталу 2014 року працівниками Голованівського РВ УМВС 

складено по ст.173-2 КУпАП за насильство в сім‟ї – 39 адміністративних 

протоколів проти 16 протоколів минулого року. 

       Також здійснено комплекс заходів щодо виявлення та розкриття злочинів 

пов‟язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї та вибухових речовин.      

Протягом звітного періоду на території району виявлено 2 кримінальні 

правопорушення  пов‟язані з незаконним зберіганням зброї та вибухівки 

проти 1 в минулому році. По вказаним фактам кримінальні провадження 

направлені на судовий розгляд.    

      За обліками Голованівського районного відділу  за звітний період 

знаходилося в розшуку злочинців – 8, розшукано – 2, залишок не розшуканих 

злочинців на кінець звітного періоду – 6, безвісно зниклих – 2, неопізнаних 

трупів не виявлено. 

Усунення причин і умов, що сприяють втягненню молоді 

та підлітків у протиправну діяльність 

 Протягом  2013 року на території району спостерігалось збільшення 

злочинності серед неповнолітніх, так ними скоєно 8 злочинів проти 5 

злочинів в поточному році.  

         Кримінальною міліцією в справах дітей за 1 квартал 2014 року розкрито  

5 злочинів.    На обліку в кримінальній міліції РВ УМВС перебуває  13 

неповнолітніх, які щомісячно перевіряються працівником кримінальної 

міліції в справах дітей та дільничними інспекторами міліції, з залучення 

служби у справах дітей районної держаної адміністрації. 

        З метою забезпечення охорони громадського порядку в період 

відпочинку і оздоровлення дітей, недопущення втягнення неповнолітніх у 

злочинну діяльність за звітний період  проведено загальнодержавні 

оперативно-профілактичні  операції “Урок”, “ Канікули”,   “Побут”, 

“Генофонд” .  

      Безпосередньо службою КМСД протягом І кварталу 2014 року розкрито 5 

злочинів. На обліку в кримінальній міліції РВ УМВС перебуває  13 

неповнолітніх. 

      Складено всього 12 адміністративних протоколів як на неповнолітніх так 

і на дорослих осіб, які сприяли вчиненню неповнолітніми правопорушень в 

тому числі по ст.184 КУпАП за невиконанням батьками своїх обов”зків, 
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щодо виховання дітей – 1 проти 4 в минулому році, ст.156 КУпАП ( продаж 

неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів – 3 проти 0 в 

минулому році та по ст.173 КУпАП (вчинення насильства у сім»ї або 

невиконання захисного припису)- 3 проти 0 в минулому році. 

     Також з даного питання проведено 3  наради щодо координації зусиль 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій, благодійних фондів де  визначалися заходи щодо 

запобігання бродяжництву в районі. 

       Проводиться профілактична робота з функціонально неспроможними 

сім‟ями щодо   виявлення дітей, які стали жертвами злочинної діяльності.  

      Систематично аналізується на спільних засіданнях колегій і нарадах стан 

роботи з профілактики правопорушень, бездоглядності і безпритульності 

серед підлітків на території району. 

      З метою запобігання втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність 

згідно даної програми проводиться робота з виявлення осіб, які спонукають 

підлітків до вчинення злочинів.  

       

                              Запобігання та протидія поширенню наркоманії,  

     пияцтва та алкоголізму 

     За звітний період 2014 року районним відділом було порушено 5 

кримiнальних проваджень за злочини пов'язані  з незаконним обiгом 

наркотикiв. 

                                                                                                               

    по ст.309     зберігання наркотичних засобів    - 5                                                                                                            

       

Заходи щодо посилення профілактики злочинів серед 

раніше засуджених осіб 

      Голованівським районним відділом УМВС запроваджено соціальний 

супровід молоді та неповнолітніх, що відбули покарання і звільнилися з 

місць позбавлення волі, виховуються у неблагополучних або прийомних 

сім‟ях. 

      З метою посилення контролю за   поведінкою осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі, запобігання вчиненню ними повторних злочинів, 

вживалися заходи щодо встановлення  адміністративного нагляду. 

Проводяться перевірки за місцем їх проживання, так протягом  2014 року 

продовжено дію адміністративного нагляду 1 раніше засудженим особам 

встановлено 2 адміністративних нагляди. Перевірено за місцем проживання 

38 осіб раніше судимих, 12 осіб відносно яких встановлений 

адміністративний нагляд. За результатами таких перевірок виявлено 115 

адміністративних правопорушень із них 6 за порушення адміністративного 

нагляду,   12 за вчинення дрібного хуліганства, 26 за розпиття спиртних 

напоїв та появи у громадських місцях, 2 за вчинення дрібного розкрадання,  

     Також вказана категорія осіб скоївши різного роду правопорушення де за 

результатами судового розгляду необхідно сплатити великі розміри штрафу а 

в зв‟язку з фінансовою кризою в державі і відсутністю коштів 
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законодавством запроваджено вид покарання громадські роботи. Даний вид 

покарання контролюється  органами кримінально виконавчої інспекції у 

Голованівському районі. Особи які засудженні до відповідної кількості годин 

громадських робіт виконують корисну працю щодо благоустрою населених 

пунктів району. Об‟єкти оприлюднення визначаються органами місцевого 

самоврядування.   

 

Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху 

      Дільничними інспекторами міліції  особисто розкрито за І квартал 2014 

року 18 злочинів. За ініціативою міліції встановлено адміністративний нагляд 

– 2 раніше засудженим особам.  

       Певнi зусилля спiвробiтникiв РВ були спрямованi на провадження 

попереджувльно-профiлактичної роботи шляхом здiйснення 

адмiнiстративно-штрафної   практики. 

     За звітній період всього складено адміністративних протоколів – 115.  

                             Заходи щодо посилення захисту економічних відносин 

від злочинних посягань 

     Протягом І кварталу 2014 р. в районі виявлено 5 злочинів у сфері 

економіки проти 2 злочинів минулого року:        

         

На пiдставi аналізу дiяльностi галузевих служб Голованівського РВ 

УМВС за 2013 рік можна визначити, що основними напрямками роботи 

пiдроздiлу  повинні стати: 

- досягнення позитивних результатів з розкриття неочевидних, 

виявлення латентних злочинів, розшуку злочинців та інших категорій осіб, 

шляхом забезпечення наступальності і якості проведення оперативно-

розшукових заходів по справах оперативного обліку; 

- удосконалення практики розкриття і розслідування тяжких і особливо 

тяжких злочинів; 

- профілактика та розкриття злочинів пов‟язаних з вбивствами, 

нанесенням тяжких тілесних   ушкоджень; 

- профiлактика та розкриття злочинiв скоєних неповнолiтнiми; 

- профiлактика та розкриття злочинiв у сферi економiки, особливо на 

приоритетних напрямках, злочинiв пов‟язаних з хабарництвом i корупцiєю; 

          -  протидія наркозлочинності, торгівлі людьми  та незаконній міграції;   

- забезпечення належного громадського порядку та конституційних 

прав і свобод громадян;  

       

              Робота з профілактики та протидії корупції серед державних 

службовців органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого 

самоврядування району щодо дотримання антикорупційного законодавства, а 

також реалізації заходів, спрямованих на попередження негативних заходів, 

пов‟язаних з проявами корупції, перебувають на постійному контролі в 

районній державній адміністрації і здійснюються на виконання Указу 

Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011 «Про Національну 
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антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» та Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції». 

          Райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування з метою 

попередження посадових злочинів та інших правопорушень, пов‟язаних із 

службовою діяльністю працівників державних органів, виявлення або 

розкриття їх на стадії підготовки, проведено ряд організаційних і практичних 

заходів, які розпочинаються з проведення прозорого відбору кандидатів на 

державну службу, ознайомлення їх із положеннями нормативно-правових 

актів з питань державної служби та боротьби з корупцією в частині 

обмежень, пов‟язаних з проходженням державної служби та узгодження 

призначення працівників на керівні посади. Прийом на роботу та 

переведення на іншу більш високу посаду державних службовців 

проводиться на умовах  конкурсного відбору. При прийнятті на роботу 

претенденти вивчають загальні правила поведінки державного службовця, та 

попереджаються про спеціальні обмеження, встановлені законодавством про 

державну службу та боротьбу з корупцією щодо прийняття та проходження 

державної служби, з обов‟язковим поданням декларацій про доходи і 

зобов‟язання фінансового характеру з залученням відповідних документів до 

особової справи державного службовця. Під час складання письмового 

іспиту конкурсанти обов‟язково перевіряються на знання антикорупційного 

законодавства. 

          Відповідно статті 12 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії корупції» в районній газеті «Вісник Голованівщини» опубліковані 

відомості зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов‟язання 

фінансового характеру за 2013 рік керівництва районної державної 

адміністрації, районної ради та органів місцевого самоврядування. 

          Відповідно до вимог антикорупційного законодавства 

райдержадміністрацією здійснено ряд організаційних та практичних заходів 

щодо попередження фактів корупції в органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування району, недопущення використання державними 

службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування своїх 

повноважень з корисливою метою, притягнення винних до відповідальності 

згідно з чинним законодавством, розроблено план дій, що передбачає: 

- затвердження відповідних заходів щодо запобігання корупційним і 

злочинним проявам на державній службі та в органах місцевого 

самоврядування з урахуванням Районної комплексної програми 

профілактики злочинності на 2011-2015 роки; 

- взаємодію органів влади з правоохоронними органами та судами в частині 

своєчасного інформування про випадки вчинення корупційних діянь; 

- проведення відповідної роботи з державними службовцями та посадовими 

особами місцевого самоврядування, які працюють у сферах з високим 

ризиком прояву корупції; 

- розгляд на нарадах питань, пов‟язаних з виконанням вимог 

антикорупційного законодавства. 
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          Постійно проводиться робота по забезпеченню відкритості та 

прозорості роботи райдержадміністрації та її структурних підрозділів. 

          Щотижня в районній газеті “Вісник Голованівщини” та на офіційному 

сайті райдержадміністрації висвітлюються заходи, які проводяться 

райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.  

  

          З метою забезпечення безумовного виконання вимог Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції» проводиться активна 

профілактична робота по недопущенню проявів корупції. 

          Розроблено та затверджено Перелік посад державних службовців 

райдержадміністрації, які працюють у сферах, де існує високий ризик проявів 

корупції, План заходів щодо попередження корупції в Голованівській 

районної державної адміністрації . 

         Всі працівники райдержадміністрації та її структурних підрозділів були 

ознайомлені із Законом України «Про засади запобігання та протидії 

корупції» із постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 

року № 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як 

подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, 

державним або комунальним установам чи організаціям» 

          Значну роль у процесі запобігання корупції відіграє навчання 

державних службовців. 

           Роз‟яснення законодавства щодо запобігання проявам корупції 

періодично здійснюється на апаратних нарадах райдержадміністрації. 

          З питань інформування про допущені правопорушення державними 

службовцями та іншими особами, уповноваженими на виконання функцій 

держави з метою вчасного реагування та вжиття заходів дисциплінарного 

впливу до них райдержадміністрацією налагоджена співпраця з 

правоохоронними органами та районним судом. 

          В апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах 

систематично проводиться робота по ознайомленню та попередженню 

запобігання і протидії корупційним проявам. Працівники 

райдержадміністрації проходять навчання в Центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 

Кіровоградської державної адміністрації.  Протягом 2013 року та першого 

кварталу 2014 року  було проведено 6 навчань, 2 вебнари, 4 онлайннаради з 

керівниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації, кадровим резервом,селищними,сільськими 

головами,секретарями рад,начальниками територіальних управлінь та 

відділів, за участю фахівців районної державної адміністрації,органів 

внутрішніх справ,органів юстиції. 

         Як результат, проведеної роботи серед державних службовців 

райдержадміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування 

району  випадків порушення антикорупційного законодавства станом на 20 

травня 2014 року не виявлено. 
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Висновки: Голованівською районною державною адміністрацією  в 2013 та 

першому кварталі 2014 року 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 структурних підрозділів РДА, міліції та покращилась оперативна 

обстановка в районі. 

 

Пропозиції: 

1. Сектору запобігання і виявлення корупції мобілізаційної та режимно-

секретної роботи роботи апарату районної державної адміністрації, з 

метою додержання законності та правопорядку, конституційних прав і 

свобод, протидії корупції: 

- посилити взаємодію з правоохоронними органами;  

     -проводити щоквартально спілні наради за участю представників 

Голованівського РВ УМВС та керівників структурних підрозділів РДА, 

відповідальних за виконання Програми; 

 

2. Голованівському РВ УМВС України в Кіровоградській області : 

- постійно вдосконалювати форми і методи профілактики злочинності в 

районі; 

- активізувати роз‟яснювальну роботу по питаннях попередження 

злочинності, роз‟яснення положень чинного законодавства 

працівниками райвідділу згідно графіка проводити прийом громадян в 

сільських та селищних радах району; 

- щомісячно на нарадах по підведенню підсумків роботи райвідділу 

розглядати питання щодо додержання законності та правопорядку, 

конституційних прав і свобод людини на які запрошувати працівників 

суду та прокуратури; 

- у тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування проводити 

профілактичну роботу з особами, які звільнились з місць позбавлення 

волі, засуджених умовно, які перебувають на обліку як наркомани, 

сімейні дебошири та які зловживають спиртними напоями;   

- налагодити тісну співпрацю із службою у справах дітей районної 

державної адміністрації по здійсненню контролю за соціально-

неблагополучними сім‟ями у яких є діти, з метою попередження 

здійснення правопорушень та злочинів серед неповнолітніх; 

-  забезпечити контроль за обігом, обліком та раціональним 

використанням наркотичних та психотропних лікарських засобів у 

лікувальних закладах охорони здоров‟я; 

- щоквартально надавати інформацію райдержадміністрації про стан 

виконання районної комплексної програми профілактики злочинності 

на 2011-2015 роки. 
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      3.  Службі у справах дітей районної державної адміністрації, районному 

центру соціальних  служб для сім‟ї, дітей та молоді, відділу 

культури,туризму та культурної спадщини, відділу освіти  та працівнику 

КМСД РВ УМВС :  

- виявляти на ранній стадії соціально-неблагополучні сім‟ї; 

- посилити контроль за умовами проживання та виховання дітей, які 

опинились в складних житлових обставинах, батьки яких ухиляються 

від виконання батьківських обов‟язків; 

- посилити профілактичну роботу з дітьми по попередженню дитячої 

злочинності, запобіганню вчинення ними правопорушень. 

       4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, сільським та 

селищним головам : 

 передбачити кошти для виконання заходів районної комплексної 

програми профілактики злочинності на 2011 – 2015 роки в повному обсязі; 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 419  (додається). 

 

  Шосте питання порядку денного « Про затвердження районної 

програми «Вчитель» на 2014-2020роки.» 

Слово має Коломійчук Михайло Анатолійович – начальник 

відділу освіти районної державної адміністрації. 

 

Коломійчук М.А.: 

 Шановні депутати! 

http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20програму%20вчитель.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20програму%20вчитель.pdf
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 Освіта – стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації і 

держави, запорука майбутнього України. Ключова роль у розвитку освіти 

налеєить учителю. Важливість суспільної ролі вчителя зумовляється тим, що 

освіта є єдиним соціальним інститутом, через який проходить кожна людина, 

набуваючи при цьому рис особистості, фахівця і громадянина. Завдяки 

діяльності вчителя досягається реалізація державної політики у створенні 

інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної 

культури, науки і техніки, збереженні і примноженні культурної спадщини, 

становленні особистості. Все це вимагає надання вчителеві особливого 

статусу, висунення професійної діяльності педагога та його соціального 

буття у сферу найважливіших державних інтересів, соціального захисту і 

підтримки педагогічних працівників, вирішення проблеми підготовки і 

підвищення кваліфікації вчителя. 

 Важливою є також проблема поліпшення методичної, психолого-

педагогічної, культурологічної, мовної, комп‟ютерної підготовки вчителів. 

 Метою районної програми «Вчитель» є визначення невідкладних і 

перпективних заходів щодо реалізації основних напрямів модернізації 

системи освіти району з урахуванням вимог сучасного інформаційно- 

техногологічного суспільства, умов професійної самореалізації педагогічних 

працівників та утвердження їх високого соціального статусу. 

 Основними (пріоритетними) завданнями Програми є: 

- оптимізація кадрового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 

району; 

- модернізація системи підготовки педагогічних працівників; 

- оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, 

удосконалення системи післядипломної освіти; 

- підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства; 

- підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпечен6ня 

підготовки педагогічних працівників, їх професійної діяльності та 

післядипломної освіти. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 
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Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення №  420  (додається). 

 

Наступне питання «Про затвердження районної програми 

«Шкільний автобус» на 2014-2020роки.» 

Слово має Коломійчук Михайло Анатолійович – начальник 

відділу освіти районної державної адміністрації. 

 

Коломійчук М.А.: 

 Шановні депутати! 

 Районна програма «Шкільний автобус – 2014-20200 роки» спрямована 

на організацію у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення 

до місць навчання і додому учнів, дітей ДНЗ та педагогічних працівників, які 

проживають на відстані понад 3 кілометри від навчальних закладів. 

 Належна організація підвезення дітей сільської місцевості, які 

проживають за межею пішохідної доступності, до навчальних закладів  

сприятиме проведенюю оптимізації мережі загальноосвітніх закладів, 

створенню освітніх округів, створенню умов для безпеки дітей, збереження 

їх здоровя, а також ефективному використанню бюджетних коштів, 

кадрового потенціалу педагогічних працівників та розширить можливості 

для гурткової та позакласної роботи. 

 У зв‟язку з оптимізацією мережі освітніх закладів у сільській 

місцевості та створенням освітніх округів в районі гостро стоїть питання 

забезпечення рівного доступу учнів, які проживають у сільській місцевості, 

доя якісної освіти. 

 Для вирішення 200 % підвезення учнів та педагогічних працівників до 

загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості та опорних шкіл 

освітніх округів району, необхідно 14 шкільних автобусів. 

 Підвезення учнів та педагогічних працівників які проживають у 

сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів та у зворотному напрямку, 

станом на січень 2014 року, здійснюють 9 шкільних автобусів. 

 Станом на 1 вересня 2013 року у загальноосвітніх навчальних закладах 

Голованівського району навчається 2616 учнів та 501 педагогічний 

працівник, із них потребує підвезення 349 осіб: учнів 307, вчителів – 42. 

Шкільними автобусами підвозяться – 307 учнів, що становить 24,3 % та 38 

учителів. 

 Метою районної програми є організація безпечного, регулярного і 

безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників 

дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до 

http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20шкільнйи%20автобус.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20шкільнйи%20автобус.pdf
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місця навчання , робти і додому, поліпшення освітнього рівня населення, що 

проживає у сільській місцевості та раціонального використання кадрового 

потенціалу зазначених закладів, створення умов для організації профільного 

навчання учнів старшої школи. 

 Основними (пріоритетними) завданнями районної програми є: 

- забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення 

до місць навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних 

працівників; 

- забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність 

здобуття якісної освіти. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 421  (додається). 

 

Восьме питання порядку денного «Про затвердження районної 

Програми забезпечення збереженості документів Національного 

архівного фонду та розвитку архівної справи в районі на 2014-2016роки». 

Слово для виступу надається Мороченець Ользі Всеволодівні -

начальнику архівного відділу районної державної адміністрації. 
 
Мороченець О.В.: 

 

 Шановні депутати!  

 Програма розроблена відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  ст.13 Закону України «Про 
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Національний архівний фонд та архівні установи» та розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 12 травня 2014 року №162-р «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення збереженості архівних документів в 

області». 

 Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної 

сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює питання, пов‟язані  з 

нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними та фізичними особами 

архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться. 

            Реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства в 

районі забезпечує архівний відділ райдержадміністрації. 

 У архівному  відділі  на даний час зберігається 8160 тисяч різних видів 

документів. Матеріально – технічна база установи не відповідає сучасним 

стандартам і потребам, внаслідок чого виникає загроза втрати частини 

Національного архівного фонду. 

 Архівний відділ знаходяться не в пристосованому приміщенні, яке 

недостатньо забезпечене експлуатаційним обладнанням. Не вистачає 

стелажного обладнання, картонажів. Не встановлена  система охоронно – 

пожежної сигналізації. 

 Відсутність сучасної системи кондиціювання не дає можливості 

забезпечити у сховищах оптимальний волого-температурний режим, 

дотримання нормативних показників збереженості документів. 

 Мета  Програми полягає у створенні належних умов для зберігання, 

збільшення та використання Національного архівного фонду. 

 Основними завданнями Програми є: 

 зміцнення матеріально – технічної бази архівного  відділу 

райдержадміністрації для створення умов гарантованого зберігання 

документів Національного архівного фонду; 

 сприяння поповненню Національного архівного фонду архівними 

документами, що віддзеркалюють історію нашого краю. 

 Виконання програми дасть змогу  створити умови для гарантованого 

зберігання документів Національного архівного фонду, зміцнити матеріально 

– технічну базу архівного відділу, поповнити Національний архівний фонд, 

задовольняти у необхідних обсягах потребу громадян в інформації, 

запровадити сучасні інформаційні технології. 

          Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах 

коштів, передбачених у районному бюджеті. 

          Орієнтовний обсяг фінансування завдань Програми становить 45 

тис.гривень. 

            Виконання Програми дасть змогу: 

            створити умови для гарантованого зберігання документів 

Національного архівного фонду; 

           зміцнити матеріально-технічну базу архівного відділу  та поліпшити 

умови роботи працівників; 

          поповнити Національний архівний фонд документами культурної 

спадщини, що стосуються історії України; 
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          задовольняти у необхідних обсягах потребу громадян, суспільства і 

держави в інформації. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення №  422  (додається). 

 

Наступне питання «Про обрання заступника голови районної ради». 

 

 Відповідно до пункту 10.13 Регламенту районної ради право 

внесення кандидатури на посаду заступника голови ради належить голові 

районної ради. 

 Я пропоную на посаду заступника голови Голованівської районної 

ради – депутата районної ради Козака Володимира Володимировича. 

  Нам необхідно сформувати виборчий бюлетень для таємного 

голосування по виборах заступника голови районної ради. До виборчого 

бюлетеня включити кандидатуру Козака Володимира Володимировича.  

 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»   - 35 

«проти»  - 01 

«утримались» - 00 

 

  До бюлетеня для таємного голосування по виборах голови районної 

ради внесено одну кандидатуру: 
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- Козак Володимир Володимирович. 

 Прошу лічильну комісію перейти до малого залу для продовження 

роботи і затвердження форми бюлетеня для таємного голосування по 

виборах голови районної ради та порядку проведення голосування. 

 

Голова лічильної комісії: 

 Шановні колеги, щодо організації проведення голосування. 

 Бюлетені будуть видаватись членами лічильної комісії у малому залі 

районної ради. Для більшої зручності бюлетені будуть видаватися за 

списком депутатів. Після того, як депутат одержав бюлетень, він проходить 

до кабіни для таємного голосування, заповнює у ній бюлетень, після чого 

опускає його у виборчу скриньку і виходить. У бюлетені для таємного 

голосування внесно прізвище Козака Володимира Володимировича – 

кандидата для обрання заступника голови районної ради. 

 Кожен депутат отримає один бюлетень. 

 Голосування здійснюється шляхом проставлення позначки У в 

квадраті напроти слів «за», «проти», «не визначився». Бюлетені, у яких 

позначок більше ніж одна або відсутні будь-які позначки вважаються 

недійсними. По прізвищахЮ додатково вписаних в бюлетень, голоси не 

підраховуються. Кандидат вважається обраним, якщо за нього подано 

більшість голосів від загального складу ради, тобто не менше, як 25 

голосів. 

 

Голова районної ради: 

Чи є запитання до голови лічильної комісії? 

Немає. 

 

Голова лічильної комісії Голімбієвська Т.П.: 

 Прошу поставити на голосування пропозицію щодо затвердження 

запропонованої форми виборчого бюлетеня з таємного голосування по 

виборам заступника голови районної ради шостого кликання. 

 

Голова районної ради: 

 Ставлю на голосування пропозицію голови лічильної комісії, 

депутата районної ради. 

Прошу проголосувати. 

Результати голосування: 

«за»   - 35 

«проти»  - 01 

«утримались» - 00 

Таким чином затверджено форму виборчого бюлетеня. 

Тож розпочнемо голосування. 

 

Перерва 
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Голова районної ради: 

 Слово для оголошення результатів голосування по виборах 

заступника голови районної ради надається голові лічильної комісії, 

депутату районної ради Голімбієвській Тамарі Павлівні. 

 

Голімбієвська Т.П.: 

 Шанонві депутати! 

 Лічильна комісія в повному ск5ладі, підивши підсумки таємного 

голосування, встановила: 

Загальний склад ради     - 48 депутатів 

На сесії присутні      - 36 депутатів 

Було видано бюлетенів     - 36 

При розкритті скриньки виялено бюлетенів - 36 

Недійсних бюлетенів      - 

 

При підрахунку голосів комісія встановила: 

«за»     - 32 

«проти»    - 04 

«утримались»   - 00 

 

Прийнято рішення № 423 (додається). 

 

Наступне питання порядку денного «Про  надання пільги по 

орендній платі Перегонівському відділенні поштового зв’язку за оренду 

частини нежитлового приміщення.» 

 

Чушкін О.І.: 

 

 Шановні депутати! 

 До Голованівської районної ради  надійшло клопотання 

Голованівського центру первинної медико-санітарної допомоги 

Кіовоградської області з проханням встановити пільгу по орендній платі в 

розмірі 1 грн. в рік Перегонівському відділенню поштового зв‟язку за оренду 

частини нежитлового приміщення, де знаходиться Перегонівська сільська 

лікарська амбулаторія. 

 Відповідно до Методики розрахунку, пропорції розподілу та порядок 

використання плати за оренду майна спільної власності територіальних 

громад сіл та селищ Голованівського району, затвердженої рішенням 

районної ради від 13 липня 2012 року № 211, районна рада має право 

встановлювати пільга по орендній плати за рішенням сесії. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сесія%20проект%20по%20пільги%20по%20орендній%20платі.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сесія%20проект%20по%20пільги%20по%20орендній%20платі.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сесія%20проект%20по%20пільги%20по%20орендній%20платі.pdf
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З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення №  424  (додається). 

 

 Слідуюче питання « Про надання дозволу на списання основних 

засобів, що є спільною власністю територіальних громад сіл та селищ 

району та обліковуються на балансі Голованівської ЦРЛ.» 

 

Чушкін О.І.: 

 Шановні депутати! 

 Надійшов лист від  Голованівської районної державної адміністрації 

щодо надання погодження на списання майна Голованівської ЦРЛ, а саме: 

автомобіля УАЗ 3962 064-19ОН 2001 року випуску, автомобіля УАЗ 469 

00803ЩМ 1987 року випуску, господарчої будів 1985 року побудови. 

 Автомобілі вичерпали свій технічний ресурсі, вартість по відновленню 

всіх вузлів та агрегатів перевищує ринкову вартість автомобіля, господарча 

будівля відновленню не підлягає, тому управління економічного розвитку, 

торгівлі, промисловості та інфраструктури надало погодження на списання 

вищезазначених основних засобів. Подано весь перелік документів 

відповідно до Порядку управління об‟єктами спільної власності 

територіальних громад, селищ та сіл району, затвердженого рішенням 

районної ради від12 травня 2010 року № 326. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сесія%20проект%20%20рішення%20про%20списання%20автомобілів.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сесія%20проект%20%20рішення%20про%20списання%20автомобілів.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сесія%20проект%20%20рішення%20про%20списання%20автомобілів.pdf
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Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення №  425 (додається). 

  

Наступне питання порядку денного «Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок на 

території Перегонівської сільської ради.» 

Слово має Рибак Ігор Федорович – начальник відділу 

Держземагенства у Голованівському районі. 

 

Рибак І.Ф: 

 Шановні депутати! 

 На виконання статті 23 Закону України «Про оцінку земель» необхідно 

затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок на території Перегонівської сільської ради, що передаються в оренду 

строком на 10 років громадянамм Ткач Ю.О. та Єречук О.А. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20затв%20тех%20документац.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20затв%20тех%20документац.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20затв%20тех%20документац.pdf
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Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення №  426  (додається). 

 

Тринадцяте питання порядку денного « Про затвердження 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок на території  Журавлинської сільської ради.» 

Слово має Рибак Ігор Федорович – начальник відділу 

Держземагенства у Голованівському районі. 

 

Рибак І.Ф: 

 Шановні депутати! 

 На виконання статті 23 Закону України «Про оцінку земель» необхідно 

затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок на території Журавлинської  сільської ради, що передаються в 

оренду для сінокосіння та випасання худоби слідуючим громадянам: 

Кузьміній І.В, Довгополій О.В., Токар О.І., Романщак Т.Ф., Загородньому 

С.Є., Чернюк М.Я., Коржу М.В., Новіковій Р.В., Ставенко Н.П.. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 35 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 427  (додається). 

 

http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20затв%20тех%20документац.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20затв%20тех%20документац.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20затв%20тех%20документац.pdf
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  Наступне питання «Про  затвердження списку присяжних для 

Голованівського районного суду.» 

Слово надається Бербегі Олегу  Володимировичу – голові  

постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської  

етики, законності, зв’язків з органами місцевого самоврядування та  

адміністративно-територіального устрою. 

 

Бербега О.В.: 

 Шановні депутати! 

 Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає провадження 

у суді присяжних. Відповідно до частини 1 статті 58-1 Закону України Про 

судоустрій і статус суддів» для затвердження списку присяжних 

територіальне управління звертається д поданням до відповідної місцевої 

ради, що формує і затверджує у кількості, зазначеній у подані, список 

громадян, які постійно проживають на території, на яку поширюється 

юрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам статті 59 визначеного 

Закону, та надали згоду бути присяжними. Список присяжних 

затверджується один раз на два роки і переглядається в разі необхідності. 

Термін повноважень присяжних Голованівського районного суду, список 

яких був затверджений рішенням Голованівської районної ради від 13 липня 

2012 року № 218, закінчується 13 лпня 2014 року. Новий список для 

затвердження доданий до проекту рішення, який вам роздано. 

Дякую за увагу. 

 

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 
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Прийняте рішення №  428  (додається). 

 

Наступне питання «Про  продовження терміну  перебування на 

посаді головного лікаря КЗ «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги». 

Слово надається Бугаєнко Ользі Петрівні – заступнику голови 

районної державної адміністрації. 

 

Бугаєнко О.П.: 

 Шановні депутати! 

 Закінчився термін контракту з головним лікарем комунального 

закладу «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Фоменко М.П.  Районна державна адміністрація пропонує продовжити 

термін перебування Фоменко М.П. на вказаній посаді строком на 3 роки. 

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 429 (додається). 

 

Шістнадцяте питання порядку денного «Про продовження терміну 

перебування на посаді директора КП «Голованівськліс». 

Слово для виступу надається Шкіндер Лілії Леонідівни – 

начальнику управління економічного розвитку, торгівлі, 

промисловості  та інфраструктури районної державної адміністрації. 

 

Шкіндер Л.Л.: 

Шановні депутати! 
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 Закінчився термін контракту з директором КП «Голованівськліс» 

Чернишенко Б.Ю. Районна державна адміністрація пропонує продовжити 

термін перебування Чернишенка Б.Ю. на вказаній посаді строком на 1 рік. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 430  (додається). 

 

Наступне питання « Про  внесення змін до рішень районної 

ради.» 

 Шановні депутати! 

 У зв‟язку з відповідними змінами в депутатському корпусі, необхідно 

внести зміни до рішення районної ради від 24 грудня 2010 року № 10 «Про 

обрання постійних комісій районної ради», а саме: 

- включити до складу постійної комісії районної ради з питань аграної 

політики та раціонального використання земель Мороз Людмилу Петрівну;  

- виключити зі складу постійної комісії районної ради з питань регламенту, 

депутатської етики, законності, зв‟язків з органами місцевого 

самоврядування та адміністративно-територіального устрою та включити до 

складу президії районної ради Козака Володимира Володимировича – 

заступник голови районної ради. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради:  

 

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

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 431 (додається). 

 

 Слідуюче питання «Про встановлення надбавок, надання 

матеріальної допомоги та преміювання». 

 

Шановні депутати! 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 

2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

прац3івників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» Козаку Володимиру Волдимировичу – заступнику голови 

районної ради з дня обрання: встановити надбавку у розмірі 50 відсотків 

посадового окладу з урахуванням за ранг посадової особи місцевого 

самоврядування та вислугу років; надавати матеріальну допомогу на 

оздоровлення при наданні щорічної відпустк та матеріальну допомогу для 

вирішення соціально- побутових питаньу розмірі середньомісячної заробітної 

плати;здійснювати преміювання щомісяця у розмірі не менш як 10 відсотків 

посадового окладу та економії фонду оплати праці. 

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 
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Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 432  (додається). 

 

 Останнє питання порядку денного «Про внесення змін до рішення 

районної ради від 31 січня 2014 року № 382 «Про районний бюджет на 

2014 рік». 

 Слово має Дудар Василь Серафимович – начальник фінансового 

управління районної державної адміністрації. 

 

Дудар В.С.: 

 Шановні депутати! 

 Необхідно внести зміни до рішення районної ради від 31 січня 2014 

року № 382 «Про районний бюджет на 2014 рік» та збільшити видатки 

районного бюджету на 406900 грн. ( загальний фонд 406900 грн) за рахунок 

субвенції з обласного бюджету на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет у 2014 році та передбачити кошти в сумі 18000 грн. під 

програму «Оздоровлення та відпочинок дітей Голованівського району на 

2014-2017 роки». 

 А також, рекомендувати сільським, селищним радам відповідно до 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 червня 2014 

року № 229-р «Про затвердження переліку об‟єктів будівництва, 

реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах району, фінансування яких буде здійснюватися у 2014 

році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету» внести зміни до 

перерозподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 
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«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення №  433 (додається). 

 

 

Всі питання, які виносилися на розгляд тридцять першої сесії районної 

ради шостого скликання, розглянуто. 

 

Тридцять першу сесію районної ради оголошую закритою. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 
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Протокол № 13 

 

засідання лічильної комісії 

по проведенню таємного голосування 

по виборах заступника голови районної ради 

 

тридцять першої сесії шостого скликання 

Голованівської районної ради 

 

від 20 червня 2014 року 

 

Присутні:  

голова комісії     Т.Голімбієвська 

заступник голови комісії   Л.Цилюрик 

секретар комісії:     В.Осадчук 

члени комісії:               Р.Арделян 

                         Г.Комашко 

     

Порядок денний 

 

1. Про встановлення форми бюлетеня для таємного голосування по 

виборах заступника голови районної ради шостого скликання. 

2. Про встановлення порядку голосування. 

 

Слухали: голову лічильної комісії Голімбієвську Т.П. «Про встановлення 

форми бюлетеня для таємного голосування по виборах заступника голови 

районної ради шостого скликання». 

 

Вирішили: встановити форму бюлетеня для таємного голосування по 

виборах заступника голови районної ради шостого скликання та внести в 

бюлетень прізвище кандидата: Козак Володимир Володимирович. 

 

Слухали: секретаря лічильної комісії Осадчука В.І. «Про встановлення 

порядку голосування». 

 

Вирішили: голосування здійснюється шляхом проставлення депутатом ради 

позначки «У» у бюлетені для таємного голосування по виборах заступника 

голови районної ради шостого кликання напроти прийнятної для нього 

альтернативи. 

 

Голова комісії       Т.Голімбієвська 

Заступник голови комісії     Л.Цилюрик 

Секретар комісії       В. Осадчук 

Члени комісії       Р. Арделян   

         Г. Комашко 
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Протокол № 14 

 

засідання лічильної комісії 

по проведенню таємного голосування 

по виборах заступника голови районної ради 

 

тридцять першої сесії шостого скликання 

Голованівської районної ради 

 

від 20 червня 2014 року 

 

Присутні:  

голова комісії    Т.Голімбієвська 

заступник голови комісії  Л.Цилюрик 

секретар комісії:    В.Осадчук 

члени комісії:             Р.Арделян 

             Г.Комашко 

     

 Слухали: голову лічильної комісії Голімбієвську Т.П. про результати 

таємного голосування по виборах заступника голови районної ради  

Всього депутатів:         - 48 

На сесії присутні:        - 36 

Було видано бюлетенів для таємного голосування   - 36 

При розкритті скриньки виявлено бюлетенів    - 36 

Недійсних бюлетенів        - 00  

 

 У бюлетені для таємного голосування  по виборах заступника голови 

Голованівської районної ради  внесено кандидатуру: 

«Козак Володимир Володимирович» 

При підрахунку голосів, поданих «за», «проти» і «не визначився» 

комісія встановила: 

 

«за»    - 32 

«проти»   - 04 

«не визначився»  - 00 

 Таким чином, за результатами таємного голосування Козака 

Володимира Володимировича  обрано заступником голови Голованівської 

районної ради шостого скликання.  

 

Голова комісії       Т.Голімбієвська 

Заступник голови комісії     Л.Цилюрик 

Секретар комісії       В.Осадчук 

Члени комісії       Р.Арделян 

                  Г.Комашко   

              


