
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 
П Р О Т О К О Л  

 
пленарного засідання  тридцять першої сесії районної ради 

VІІ скликання  
 

4 жовтня 2019 року        смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 11.40 
 

Усього депутатів – 34 
Присутні - 23 

Відсутні - 11 
 

Президія: 
Кучмій Богдан Борисович – голова Голованівської районної ради. 

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

  
Головує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради.  

 
На тридцятій сесії присутні, згідно з даними реєстрації 23 депутатів. 
 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  

2 Говорун Ярослав Петрович   

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  

5 Гончаренко Костянтин Васильович  

6 Гребенюк Микола Петрович  

7 Іщак Олександр Валентинович 

8 Кравчук Ігор Петрович 

9 Комашко Григорій Віталійович  

10 Комашко Михайло Станіславович  

11 Копієвський Михайло Дмитрович  

12 Кучмій Богдан Борисович 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  

14 Лепетун  Юрій Петрович  

15 Лободюк Юрій Михайлович  

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  

17 Рокочук Дмитро Сергійович 

18 Сигляк Галина Володимирівна  

19 Ряснюк Леонід Леонідович  

20 Свердликівський Віктор Олександрович  

21 Тернавська Олена Григорівна  



22 Туз Сергій Віталійович 

23 Цобенко Руслан Олександрович 

 

У пленарному засіданні не беруть участі депутати: 

Безушенко Григорій Валентинович 
Бучацький Андрій Миколайович 

Волошин Валерій Леонідович 
Вонсович Микола Володимирович 
Карпюк Євгенія Михайлівна 

Коваль Володимир Олександрович 
Маріяшко Олег Валерійович 

Надольняк Ольга Іванівна  
Чушкіна Надія Василівна 

Чушкін Олексій Іванович 
Яровий Олександр Володимирович 

 
Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 

Голова районної ради оголосив тридцять першу сесію районної ради сьомого 
скликання відкритою. 

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

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

- запрошені. 
 

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

 
1. Про стан виконання програми підтримки та збереження об’єктів і 

майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ 
Голованівського району на 2017-2019 роки.  

2. Про результати діяльності органів прокуратури Голованівського 
району за І півріччя 2019 року  

3. Про звернення депутатів Голованівської районної ради до 
Кіровоградської обласної ради щодо передачі приміщення. 
  4. Про надання дозволу на списання основних засобів, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл та селищ Голованівського 
району.  

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

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



7. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 
меж с. Цвіткове на території Журавлинської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області.  
8. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж с. Журавлинка на території Журавлинської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області.  
9. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж с. Грузьке та с. Ясне на території Грузької сільської ради 
Голованівського району Кіровоградської області.  

10. Про погодження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) 
меж смт. Голованівськ та селища Голованівськ на території Голованівської 

селищної ради Голованівського району Кіровоградської області  
11. Про зміну найменування Побузького ліцею Голованівської 

районної ради. 
 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 

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

Прийнято. 
 



Отже, на тридцять першій сесії районної ради сьомого скликання 
пропонується розглянути наступні питання: 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

1. Про стан готовності господарського комплексу району до роботи в 
осінньо-зимовий період 2019/2020 року. 

Інформація: Белінської Олени Олександрівни – начальника 

відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства районної державної 
адміністрації. 

 
Вносить питання: районна рада 

2. Про стан виконання районної програми забезпечення збереженості 
документів Національного архівного фонду та розвитку архівної 

справи в районі на 2017-2029 роки. 
Інформація: Мороченець Ольги Всеволодівни – начальника 

архівного відділу районної державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна рада 

3. Про стан виконання районної програми інформатизації 
Голованівського району «Електронна Голованівщина» на 2017-2019 

роки. 
Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

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

державної адміністрації. 
 
Вносить питання: районна рада 

4. Про стан виконання програми підтримки та збереження об’єктів і 

майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ 
Голованівського району на 2017-2019 роки. 

Інформація: Кучмія Богдана Борисовича - голови районної ради. 

 
Вносить питання: районна рада 

5. Про результати діяльності органів прокуратури Голованівського 
району за І півріччя 2019 року 

Інформація: Горщака Маскимільяна Леонідовича   

 
Вносить питання: районна рада 

6. Про звіт директора КНП «Голованівська центральна районна лікарня». 
Інформація: Піддубної Валентини Феодосіївни – головного 

лікаря КНП «Голованівська центральна районна лікарня». 

 
Вносить питання: районна рада 



7. Про звернення депутатів Голованівської районної ради до 
Кіровоградської обласної ради щодо передачі приміщення. 

Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної ради. 

 
Вносить питання: районна рада 

8. Про надання дозволу на передачу комунального майна в оренду. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 
 

Вносить питання: районна рада 

9. Про надання дозволу на придбання службового житла. 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної ради. 

 
Вносить питання: районна рада 

10. Про надання дозволу на придбання службового житла. 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної ради. 

 
Вносить питання: районна рада 

11. Про надання дозволу на списання основних засобів, які належать до 
спільної власності територіальних громад сіл та селищ Голованівського 

району.  
Інформація: Піддубної Валентини Феодосіївни – директора 

КНП «Голованівська ЦРЛ». 
 
Вносить питання: районна рада 

12. Про затвердження організаційної структури та штатної чисельності 

Комунального некомерційного підприємства «Голованівська 
центральна районна лікарня». 

Інформація: Бугаєнко Ольги Петрівни – заступника голови 

районної державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна рада 

13. Про затвердження плану спроможної мережі надання первинної 

медичної допомоги населенню Голованівського району. 
Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного        лікаря 

КНП «Голованівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги». 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

14. Про затвердження районної соціальної програми запобігання та 
протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на 

2019-2020 роки. 
Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації. 



 
Вносить питання: районна рада 

15. Про встановлення щомісячного розміру батьківської плати за навчання 
у комунальних закладах на 2019/2020 навчальний рік. 

Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника відділу 

культури, туризму та культурної спадщини районної державної 
адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

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

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури , 

промисловості та надання адміністративних послуг районної 
державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

17. Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2018 року 
№ 365 «Про районний бюджет на 2019 рік». 

Інформація: Дударя Василя Серафимовича – начальника    

фінансового управління районної державної адміністрації. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

18. Про внесення змін і доповнень до комплексної районної програми 

запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 
природного характеру у Голованівському районі на 2019-2020 роки. 

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури , 

промисловості та надання адміністративних послуг районної 
державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна рада 

19.  Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж с. Цвіткове на території Журавлинської сільської ради 
Голованівського району Кіровоградської області. 

Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу у 

Голованівському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Кіровоградській області. 
 

Вносить питання: районна рада 

20. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

с. Журавлинка на території Журавлинської сільської ради 
Голованівського району кіровоградської області. 



Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу у 

Голованівському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Кіровоградській області. 
 
Вносить питання: районна рада 

21.  Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
с. Грузьке та с. Ясне на території Грузької сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області. 
Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу у 

Голованівському районі Головного управління Держгеокадастру 
у Кіровоградській області. 

 
Вносить питання: районна рада 

22. Про погодження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
смт. Голованівськ та селища Голованівськ на території Голованівської 

селищної ради Голованівського району Кіровоградської області. 
Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу у 

Голованівському районі Головного управління Держгеокадастру 
у Кіровоградській області. 
 

Вносить питання: районна рада 

23. Про зміну найменування Побузького ліцею Голованівської районної 

ради. 
Інформація: Позивая Ігоря Володимировича – директора 

Побузького ліцею Голованівської районної ради. 
 

Голова районної ради: 
 

Питання порядку денного попередньо обговорені і погоджені у 
відповідних постійних комісіях.  

 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку 
денного сесії і прийняти його в цілому. 
 

Чи є інші пропозиції? 
Немає. 

 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  



9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 

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

Прийнято. 
 

Слухали: Про стан готовності господарського комплексу району до 

роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 року. 
Інформує: Белінська Олена Олександрівна – начальник відділу 

регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства районної державної адміністрації. 

 
З метою прискорення розв’язання існуючих проблем та забезпечення 

своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону          
2019/2020 року головою районної державної адміністрації видано 

розпорядження 11 травня 2019 року № 129-р «Про підсумки роботи 
господарського комплексу району в осінньо-зимовий період 2018/2019 року 
та заходи щодо підготовки до нового опалювального сезону 2019/2020 року». 

Станом на 27 серпня 2019 року відповідно до планових показників 
підготовка до опалювального сезону 2019/2020 року проходить на 

належному рівні  та становить в загальному 90%.   
Всього по району при плановому завданні підготовки теплових мереж 

довжиною 16,5 км фактично підготовлено 14,5 км, що становить 87%, також 
здійснюється підготовка котелень з 50 планових - 41 готових одиниць, що 

становить 82%. 
У цілому на опалювальний сезон 2019/2020 року заплановано 989 тонн 

вугілля та 317,8 куб.м дров. Фактично підготовлено 691,7 тонн вугілля (70%)  
та 237,7 куб.м дров (74%). Заплановано на 2019-2020 роки на вугілля та дрова 

–              4 млн. 370 тис. грн., на теплопостачання (пілети) – 4 млн. 020 тис. 



грн. З них профінансовано станом на 22 серпня  2019 року на вугілля та 
дрова –                   1 млн. 304 тис. грн., теплопостачання – 3 млн. 078 тис. грн.   

Всіма закладами соціальної сфери підписано акти готовності теплового 
господарства до роботи в опалювальний період 2019/2020 року в Інспекції 
Держенергонагляду у Кіровоградській області. Здійснено перевірку систем 

опалення та теплових мереж, промивку, продувку та гідравлічне 
випробування теплових мереж. 

Завершено підготовку  навчальних закладів до нового навчального року 
та до роботи в осінньо-зимовий період. Проведено гідравлічне  

випробовування теплових мереж , по всіх школах та дитячих садках 
проведено поточні ремонти. 

По Побузькому ліцеї продовжується реконструкція  приміщення з 
запровадженням енергоефективних заходів: заміна вікон та дверей на 

енергозберігаючі, утеплення фасаду та покрівлі, заміна системи опалення. 
кошторисна вартість якої складає 18 205,939.0 тис.грн. На даний час по 

даному об’єкту придбано та встановлено вікна на суму 1 355,405 тис грн, 
змонтовано систему опалення -393,490 тис грн, проведено улаштування 

покрівлі на 1 534 966.0 тис. грн.., утеплення фасаду на 1 897 972,0 тис. грн., 
встановлення дверей на суму   132 492,0 тис.грн. Будівельні роботи 
становлять 885 428.91тис.грн.  Всього загальна сума – 13 836,9 тис.грн. 

. Підписані акти готовності в Держенергонагляді  12 серпня  2019 року . 
Проведено навчання відповідальних за справний стан та безпечну 

експлуатацію теплових установок та мереж - 14 серпня 2019 року,     В 
вересні 2019 року планується  навчання кочегарів. 

В Перегонівському ліцеї  та його філіях проведені косметичні поточні 
ремонти: побілку, окраску на суму 30,0 тис. грн.., по Голованівському ліцеї 

ім. Т.Г.Шевченка  та його філіях здійснено поточні ремонти на  70 тис. грн. 
та проведено капітальний ремонт вбиральні на суму 90.0 тис. грн.. 

В закладі  дошкільної освіти  №3 «Малятко в смт. Голованівську 
проведено капітальний  ремонт котельні. Кошторисна вартість  даного 

проекту 1млн. 544 тис. грн..  
Голованівська центральна районна лікарня та Побузька лікарня  

опалюються котлами ПП «АВКУБІ» на альтернативному виді палива 

(пілетах). Також такими котлами опалюється Троянська сільська лікувальна 
амбулаторія сільської медицини, «Побузька ЗОШ І-ІІІ ступенів», 

«Молдовська ЗШ-ДНЗ», НВК «Перегонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ», 
НВК «Голованівська ЗОШ I-III ст. ім.. Т.Г.Шевченка – гімназії», 

«Межиричківська ЗШ», Голованівський районний будинок культури. 
Приватним підприємство «АВКУБІ» підготовлено всі котельні про що 

свідчать підписані акти готовності. 
Для забезпечення надійної роботи мереж водопостачання та 

водовідведення в осінньо-зимовий період проводяться невідкладні ремонтні 
роботи на об’єктах житлово-комунального господарства. Відремонтовано та 

замінено 0,58 км водопровідних мереж та 0,005 км каналізаційних.  



Здійснюється підготовка прибиральної техніки до експлуатації у 
зимовий період. Також, до ліквідації наслідків негоди буде долучатися 

додаткова техніка сільськогосподарських агроформувань. До підготовки 
дорожньо-мостового господарства проведено поточний ремонт на суму 
2224,892 тис.грн. (кошти загального фонду) та капітальний ремонт на суму 

345,961 тис.грн. (кошти спеціального фонду), саме за рахунок коштів 
бюджету розвитку. 

У житловому фонді смт Побузьке до роботи в опалювальний період 
триває підготовка багатоквартирних будинків управителем ТОВ 

«Жил.Сервіс», який надає послуги з управління багатоквартирних будинків, 
у будинках здійснюється промивка, продувка димовинтканалів, ремонт 

покрівлі, та скління вікон.  
Підготовка до опалювального сезону в районі проходить на належному 

рівні та відповідає всім плановим показникам.  
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 



 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 415 (додається). 

 
Слухали: Про стан виконання районної програми забезпечення 

збереженості документів Національного архівного фонду та розвитку 
архівної справи в районі на 2017-2029 роки. 

Інформує: Мороченець Ольга Всеволодівна – начальник архівного 
відділу районної державної адміністрації 

 
Реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства в 

районі забезпечує архівний відділ райдержадміністрації. Тому відповідно до 
ст.13 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 
установи», Плану заходів щодо забезпечення збереженості документів 

Національного архівного фонду в області, затвердженого розпорядженням 
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації «Про здійснення 

заходів щодо забезпечення збереженості документів НАФ в області» від 29 
вересня 2016 року № 416-р та з метою створення належних умов для 

зберігання, поповнення та використання Національного архівного фонду в 
районі 23 грудня 2016 року рішенням дванадцятої сесії Голованівської 

районної ради шостого скликання №137 затверджено Програму забезпечення 
збереженості документів НАФ та розвитку архівної справи в районі на 2017-

2019 роки, яка діяла протягом даного періоду і на  реалізацію її заходів було 
виділено 87400 тис.грн. 

      Архівна справа є складовою інформаційної та культурної сфери 
життєдіяльності району, що охоплює питання, пов’язані з нагромадженням, 
обліком, зберіганням юридичними та фізичними особами архівних 

документів та використанням відомостей, що в них містяться. 
     Основні завдання Програми: 

      зміцнення матеріально – технічної бази архівного відділу 
райдержадміністрації для створення умов гарантованого зберігання та 

використання документів Національного архівного фонду; 
     сприяння поповненню Національного архівного фонду архівними 

документами, що віддзеркалюють історію нашого краю. 
      Згідно районної Програми забезпечення збереженості документів НАФ та 

розвитку архівної справи в районі: 
- на 2017 рік  з районного бюджету  виділено 29500 тис. гривень, на які 

придбано 107 картонажів (ТОВ «Центр обробки документів і науково-
технічної інформації» м.Харків), архівний відділ підключено до мережі 



Інтернет, розроблено план евакуації та Інструкцію з пожежної безпеки, 
перезаряджений вогнегасник, придбано гігрометр та стенд «Інформаційний 

куточок», відшкодовані витрати на утримання орендованого приміщення по 
наданню комунальних послуг;  
- на 2018 рік  з районного бюджету  виділено 35150 тис. гривень на які 

придбано       56 картонажів, комп’ютерну техніку (системний блок), грати на 
вікно, проведено виплату за мережу Інтернет та на утримання орендованого 

приміщення щодо надання комунальних послуг; 
- на 2019 рік  з районного бюджету виділено 22750 тис. гривень на які  

придбано       2 металеві стелажі, проведено виплату за мережу Інтернет та на 
утримання орендованого приміщення щодо надання комунальних послуг.  

       За сприяння голови Голованівської райдержадміністрації в 2015 році 
архівний відділ переїхав в нове приміщення. В будівлі районного Будинку 

культури на умовах договору оренди виділено службову кімнату, площею 15 
кв.м та приміщення під архівосховище, площею 46 кв.м. За рахунок коштів 

місцевого бюджету проведений капітальний ремонт. В 2016 році встановлено 
охорону та протипожежну сигналізацію, на вікна в архівосховищі грати та 

жалюзі.  
       Виконання заходів Програми дало 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 здійснювалося в межах 

коштів, передбачених у районному бюджеті згідно Плану заходів щодо 
забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду та 

розвитку архівної справи в районі на 2017-2019 роки. 
      Вважаю, що дана Програма була необхідною та результативною.  

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 



7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 416 (додається). 

 
Слухали: Про стан виконання районної програми інформатизації 

Голованівського району «Електронна Голованівщина» на 2017-2019 
роки. 

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

надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. 

 

       Програма інформатизації Голованівського району "Електронна 

Голованівщина‖ на 2017-2019 роки (далі - Програма) розроблена відповідно 
до: Закону України "Про Національну програму інформатизації"; 

а також на основі обласної програми «Електронна Кіровоградщина». 
       Дана програма погоджена в Кіровоградському обласному 

територіальному відділенні  Антимонопольного комітету України від 18 
грудня 2017 року   №02-18/1198. 
        Саме це покликана забезпечити Програма інформатизації 

Голованівського району "Електронна Голованівщина‖, яка розглядається як 
складова частина Національної програми інформатизації, що об’єднує 

комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-
економічних, виробничих, управлінських процесів, спрямованих на 

забезпечення умов для задоволення інформаційних потреб громадян. 



Інформаційно-телекомунікаційна мережа району складається із 
корпоративної телекомунікаційної мережі місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування Голованівського району, 
телекомунікаційних мереж комерційних провайдерів мережі Інтернет: 
Кіровоградської філії ПАТ "Укртелеком", АТ "Київстар", ТОВ 

"Інтертелеком", ПрАТ "МТС Україна", ТОВ «Ітелнет», ТОВ «Мега простір», 
тощо. 

5 населених пунктів району підключено до мережі Інтернет 
Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком», інші населені пункти 

користуються мобільним Інтернетом. 
          Стаціонарними  телефонами охоплено всі населені пункти району. 

          На території району знаходиться більше 30 вишок операторів 
мобільного зв’язку: ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»-11, ЗАТ «Український 

мобільний зв'язок»-10, ТОВ  «Лайфссел»-4. 
          В зону обслуговування ЦОС №7 Кіровоградської дирекції УДПІІЗ 

«Укрпошта» входять населені пункти Голованівського та Вільшанського 
районів.  

       В Голованівському районі функціонує два міських відділення поштового 
зв’язку Голованівськ МВПЗ та Побузьке МВПЗ, одне сільське – ВПЗ 
Перегонівка, пересувні відділення поштового зв’язку, яким підпорядковано 

стаціонарні точки присутності. 
      В усіх вищезазначених об’єктах можна скористатися послугами 

поштового зв’язку, а саме: оформити на відправку або отримання поштового 
відправлення (лист, бандероль, посилку, грошовий переказ), оформити 

передплату періодичних видань або придбати в роздріб, сплатити будь-який 
комунальний або банківський платіж, поповнити рахунок мобільного 

телефону чи Інтернет, замовити квиток на перевезення пасажирів 
залізничним транспортом тощо. 

       Аналіз ринку послуг доступу до мережі Інтернет по Голованівському 
району свідчить про недостатньо високі темпи збільшення швидкості та 

підвищення якості передачі-приймання інформації. Збільшення пропускної 
здатності основних магістральних каналів зв’язку дасть можливість 
забезпечити високоякісні послуги доступу до мережі Інтернет, забезпечити 

повноту і доступність національних і світових інформаційних ресурсів для 
широкого кола користувачів, а також подальший розвиток та розширення 

корпоративної мережі в районі. 
       Згідно програми на придбання комп’ютерної програми затверджено  

видатки  - капітальні та поточні. 
       Для придбання техніки для забезпечення реалізації електронного 

документообігу, придбання серверу електронного документообігу 
передбачили капітальні видатки районна державна адміністрація, районна 

рада, галузь медицини, культури та освіти, сільські і селищні ради.  
        В  районі працює Центр надання адміністративних послуг, на веб-сайті 

працює програма для осіб із вадами зору, працює електронне звернення до 



керівництва, в Голованівському районному секторі управління Державної 
міграційної служби в Кіровоградській області працює електронна черга. 

       Райдержадміністрація удосконалює веб-сайт із системно викладеною 
публічною інформацією про діяльність органів влади та місцевого 
самоврядування; надає повний доступ до інформації. 

        В минулому році  придбано  програму  дистанційного  обслуговування  з  
використанням  програмно - технічного  комплексу  «Клієнт  Казначейства»,  

а також  засоби  криптонічного  захисту  інформації.  
        Структурним підрозділам райдержадміністрації замінено застарілу 

оргтехніку, тобто придбано комп’ютера, закуплено програму електронної 
автоматизованої системи управління документами «ДОК ПРОФ 3». Також 

продовжено термін дії програми «Медок». У всіх структурних підрозділах 
наявне підключення до мережі Інтернет. 

     Проведена робота по закупівлі техніки із спеціалізованим  програмним 
забезпеченням і перифериційних пристроїв до неї для потреб медичного 

персоналу, збільшення пропускної спроможності лінії передачі даних 
Інтернету. 

         У бібліотеках створені та функціонують Інтернет – центри, які є 
структурними підрозділами бібліотек. Вони забезпечують належне надання 
бібліотечно - інформаційних послуг для населення району. 

      Крім цього для створення умов для сучасної науково- технічної творчості 
і школярів району у галузі програмування відділом освіти, молоді і спорту, 

відділом культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації 
передбачені видатки з місцевого бюджету. 

        В навчальному закладі ПТУ №38 функціонує навчальний комп’ютерний 
клас, є в наявності 8 мультимедійних проектори, ноутбук. Всього в училищі 

працює 40 одиниць комп’ютерної техніки, всі підключені до мережі Інтернет. 
       На виконання даної програми  для  Побузької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ст. в клас «інтелект України» придбано телевізор, ноутбук та обладнання, 
а також в філії Побузької ЗШ І-ІІІ ст. "Капітанська ЗШ-ДНЗ" обладнано 

кабінет  початкових класів. В НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ст.ім. 
Т.Г.Шевченка - гімназія» оснащено обладнанням кабінети хімії, математики, 
інклюзивний клас,  закуплено обладнання для оснащення інноваційного 

навчально-тренінгового  класу і  багатофункціональні пристрої в кількості 11 
од. В НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІІ ст.ДНЗ» навчальне приладдя для 

оснащення 2 кабінетів математики. Також в 2018 році для інших шкіл району 
було придбано комп’ютерну техніку.  

З метою сприяння підвищення рівня готовності суб’єктів звернення до 
використання електронних послуг розробляються рекомендації та тематика 

щодо проведення заходів з формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності для школярів, студентів професійно-технічного училища, 

вихованців позашкілля. 
Система дистанційного навчання у закладах освіти району 

впроваджується шляхом співпраці адміністрації закладів освіти через мережу 



Інтернет, а саме робота в групах закладів освіти у соціальних мережах, 
скайп-конференціях. 

       А також суб’єкти транспортного комплексу району постійно 
удосконалюють систему надання електронних послуг населенню. В районі 
організовані та діють електронні системи довідкової інформації за різними 

напрямами транспортної діяльності. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 
 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 



Прийнято рішення № 417 (додається). 
 

Слухали: Про стан виконання програми підтримки та збереження 
об’єктів і майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ 
Голованівського району на 2017-2019 роки. 

Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 
 

З метою створення сприятливих умов для ефективного управління 
майном спільної власності, рішенням від 23 грудня 2016 року № 136 була 

затверджена районна програма підтримки та збереження об’єктів і майна 
спільної власності територіальних громад селищ та сіл Голованівського 

району на 2017-2019 роки.  
 У вересні-жовтні 2017 року в адміністративному приміщенні 

Голованівської районної ради було проведено капітальний ремонт котельні із 
заміною двох котлів (з твердопаливних на котли з альтернативним видом 

палива). Згідно Програми на виконання даних робіт було передбачено 500 
тис.грн., а фактично використано кошти в сумі 446 тис.грн. 

 В 2018-2019 роках кошти на виконання даної програми не виділялись. 
 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 



20 Свердликівський Віктор Олександрович за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 
 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 418 (додається). 
 

Слухали: Про результати діяльності органів прокуратури 
Голованівського району за І півріччя 2019 року 

Інформує: Горщак Маскимільян Леонідович – заступник керівника 
Новоукраїнської місцевої прокуратури, радника юстиції. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 



20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 
 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 419  (додається). 
 

Слухали: Про звіт директора КНП «Голованівська центральна районна 
лікарня». 

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

 
        Станом на 01.01.2019р. медичну допомогу в районі надавали:  

КУ «Голованівська ЦРЛ» та КНП «Голованівський ЦПМСД ,та бригади 
екстреної медичної допомоги.  

       Населення нашого району складає на 01.01.2019 р. - 28371 чол.,з них 
23777 дорослого,та 4594 дітей(0-17р.) 

В районі народилось 193 дитини (2017р. – 193), померло 518 чоловік (2017р. 
– 533). Народжуваність -6,8 (2017 – 6.3),смертність 18,2 (2017р – 17.6), 
природній приріст населення  залишається відємним-11,4(2017р – 11.3) 

Різниця по абсолютній величині народжуваності і смертності залишається  
значною. Показник загальної смертності щорічно залишається високим,  що 

значною мірою зумовлено постарінням населення. 
Із числа померлих - 5 дітей (2-дитини до 1-го року). У структурі смертності 

за причинами: 
- На першому місці з року в рік знаходяться хвороби системи кровообігу 

і становлять від загальної кількості смертей – 52.4% у порівнянні з 
минулим роком -51.2% 

- На другому місці смерті від злоякісних новоутворень – 8.5% (2017 – 
10.5%) 

Із розрахунку на 1 жителя середній розмір витрат фактично склав – 
1050.15грн, при затверджених бюджетних асигнуваннях. За звітну 

дату– 1142.85грн. 
Витратили на 1 ліжко – день по загальному фонду на медикаменти в 
середньому склали – 18.29грн. 

На 1 ліжко день по харчуванні за рахунок загального фонду бюджету 
склали – 23.67грн. 



Середньомісячна заробітна плата працівників закладів охорони 
здоров'я Голованівська ЦРЛ за 2018 рік становить – 5307.08грн. 

Всього на 2018 рік передбаченні кошти на лікування хворих на 
цукровий не цукровий діабет. План – 1978.600грн, використано -  
1358.600грн. 

Бюджет – 26282.318грн, все профінансовано, використанні кошти. 
 Кадри: 

Всього працюючих 262 чоловіка. В ЦРЛ працює 32 лікаря, з них пенсійного 
віку 44%. Забезпеченість фізичними особами лікарів становить 58.4% (у 2017 

-57.6%)  
 У 2018 році в Голованівську ЦРЛ прийшли 2 лікарі: лор, хірург, вибуло 

3 (2 хірурги,нарколог).  В Голованівський ЦПМСД прибув 1 лікар загальної 
практики сімейної медицини і вибув у зв’язку зі смертю лікар терапевт 

Перегонівської СЛА. Із загальної кількості лікарів по району (48)-9 лікарів з 
вищою, 14 з першою, 8 з другою категоріями . Процент укомплектованості 

по району штатних посад лікарів фізичними особами становить - 60.3% 
 Голованівська ЦРЛ із 32 лікарів- 5 з вищою, 8 з першою та 6 з другою 

категоріями. Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення по Голованівській 
ЦРЛ становить-16.9 при середньо обласному показникові-33.1 (Україна - 
41.5) 

 Потреба в лікарях: кардіолог, травматолог, педіатр, хірург,фтизіатр, 
лікар ФД, фізіотерапевт, терапевт.  

 Забезпеченість середніми медпрацівниками на 10 тис. населення по 
району складає - 59.2(168 мед. працівників), сер. обл. -93.1. 

 В Голованівській ЦРЛ працює 116 середній медичних працівників, з 
них-67 з вищою, 16 з першою, 17 з другою категоріями. Процент 

укомплектованості по Голованівській  ЦРЛ штатних посад середніх 
медичних працівників фізичними особами -90.8% 

Амбулаторно-поліклінічна допомоги: 
    Робота лікарів поліклініки: 

           Кількість відвідувань до лікарів -66885ч. з профоглядами, 
(2017р-74 035 )діти віком 0-17р. -9802ч(2017р - 10020). 
Кількість відвідувань лікарями хворих в дома 205 чоловік.(2017р -183) 

          Оглянуто в порядку періодичних профілактичних оглядів-4830 чол. із 
5001 що складає 96.6%, діти(0-17), оглянуті 100%-4594 дитини. 

Кількість жінок оглянуті з цитологічним дослідженням – 6337, 
(2017р-4934) що складає-56,2%, при сер.обл. – 54,2%. 

 Кількість операцій проведених в амбулаторно-поліклінічному закладі –  
1648, в тому числі операції на органах зору - 41, лор 108, щелепно-лицевій 

ділянці  та ротовій порожнині – 84, сечостатевій системі – 183, кістково-
мязевій – 472, на шкірі та підшкірній клітковині – 723. 

 Оглянуто 911 чоловік ветеранів війни та 286 учасників АТО. 
 Проліковано хворих в ДСП 2584 чол, що становить 910,8 на 10тис. нас. 

при сер. обл – 538,7. 



В Голованівському районі на диспансерному обліку знаходиться - 39 хворих 
ВІЛ інфекції.  

У 2018 році виявлено і взято на облік 3-хворих. Показник поширеності по 
району складається - 137.4 на 10 тис. населення. (обл. показник 310.0). В 2018 
році почали проводити обстеження на ВІЛ швидкими тестами, всього 

обстежено – 84 чоловіка. 
Робота діагностичних відділень . 

 Рентгенодіагностична робота:  
- Кількість флюорографій органів грудної клітки – 8529, профілактичні 

рентгенологічні дослідження ОГК – 3815. Рейтинговий показник – 
504,9 на 1000 населення (дорослі+підлітки), сер.обл. – 650,0.(2017р.-

417.5) Показник покращився на 17.3%. 
- Кількість рентгенологічних досліджень – 9042, в т.ч. амбулаторним 

хворим 6648. 
- УЗД досліджень – 9413,(2017р.-8226) оглянуто 3396 чол, виявлено – 

4568 патологій.  
Діяльність ендоскопічного кабінету: 

- Кількість ендоскопічних досліджень – 89.(2017р.-469) 
- Оглянуто – 89 хворих. Виявлено 70 патологій. 

Значна різниця між даними пояснюється відсутністю лікаря – ендоскопіста.  

Діяльність кабінету функціональної діагностики: 
- Обстежено усього - 7825 хворих в т.ч. амбулаторно – 6560 чол. 

- Зроблено досліджень – 14423, вдома – 102, ЕКГ – 13125, СПІРО – 684, 
РЕО – 614 . 

Не активно використовується високовартісна медична апаратура – система 
«Тредекс»,  передано 29-кардіограм 

Діяльність фізіотерапевтичного відділення : 
- Кількість хворих,  які закінчили лікування – 4366, в т.ч. діти – 859. 

- Кількість проведених процедур – 48448, вдома 424. 
Діяльність лабораторії : 

- Кількість проведених аналізів усього – 392296, в т.ч. амбулаторних 
226194. 

- Із загальної кількості БК – 9, ВІЛ – інфекцією- 84, гепатити – 79, 

сифіліс – 10950. 
- Почали проводити тестування на ВІЛ по відділеннях. Проведено 

навчання. 
Робота стоматологічного кабінету: 

- Кількість відвідувань до стоматолога – 44333, в т.ч. діти – 17237. 
- Усього сановано в порядку планової санації – 9140 в т.ч. діти 2405 

- Кількість осіб,які отримали зубні протези – 693 чол. 
Диспансерний нагляд за ветеранами війни. 

- Перебувало на обліку на початок звітного року – 995 чол. ,258 
учас.АТО  

- Узято на облік у 2018 році – 14 чол., 29уч АТО 
- Знято протягом року – 98 чол. 



- Перебуває на «Д» обліку станом на 01.01.2019 року – 911чол,  ветеранів 
війни та – 286 уч. АТО. 

- Отримали стаціонарне лікування – 507 ветеранів, та 50 уч .АТО. 
- Санаторно-курортне лікування – 145 ветеранів та 62 уч. АТО. 

Диспансерний нагляд за особами що постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 
На «Д» обліку знаходиться 232 чол.:   

- Ліквідатори (1а група) – 162. 
- Евакуйовані(2а група) – 2. 

- Переселенці(3а група) – 49. 
- Діти(4а група) – 19. 

Профілактично оглянуто 232чол, визнано здоровими – 9 
чоловік(діти)  

- Одержали амбулаторне лікування – 192 чол. 
- Одержали стаціонарне лікування – 28 чол. 

Померло в 2018р. 6 чол. 
Фтизіатрична служба . 

Всього у звітного році виявлено 16 хворих на туберкульоз, з них 1 
підліток. (2017р. – 10) 

Із вперше виявлених – 9 хворих при профілактичних оглядах, що 

становить 56,2 %. ( сер. Обл.. – 49,4)- (2017р .- 6). Захворюваність на 
туберкульоз складає 56,3 на 100 тис. нас. ( сер. обл. - 70,3).(2017р . - 32.9)   

Із аналізу показників ми бачимо,що покращилася якість 
профілактичних оглядів. 

Із 16 хворих- 2 з деструктивними формами та 12 хворих 
бактеріовиділювачі. 

Померло від туберкульозу 2 хворих, смертність – 7,0 ( сер. обл.. – 10,4). 
Охоплено туберкулінодіагностикою дитячого неселення (4-14)-  997,0 

на 1000 дітей.  
Охоплено новонароджених вакцинацію БЦЖ – 99,4%. 

Охоплено оглядами на туберкульоз по району 542,2 на 1000 (сер. обл.. 
– 662,78). 
Онкологічна служба. 

Всього на обліку онкохворих у районі – 617 чол. у 2017 році - 607 
Вперше взято на облік – 88 хворих,(2017р – 88) із них виявлених при 

профоглядах – 18 хв.  
 Із числа хворих, яким вперше встановлений діагноз: І-ІІ стадія 

– 39, ІІІ стадія – 17, ІV стадія -16. 
У 2018 році з візуальними формами виявлено - 21 хворих.(2017р. – 29). 

 Померло у звітному році – 44 хворих.  
 Смертність від злоякісних новоутворень на 100 тис. нас. Складає 

– 155,0 (сер. обл.. – 202,0) Дорічна летальність серед первинно виявлених 
онкохворих – 40,7 при сер. обл.. – 28,9.  (2017р. – 29.6). 

Медико-соціальна експертиза. 



В 2018 р. вперше на інвалідність вийшло – 61 хворих(2017р. – 104). 
Рівень  первинної інвалідності осіб працездатного віку становить 38,0 на  10 

тис. населення. ( сер. обл. – 48,2),(2017р. – 64.8). 
Серед дитячого населення вперше оформилось на інвалідність 14 дітей: 

(2017р. – 16). 

- Високий рівень первинної інвалідності дитячого населення – 
28.52, середньо обласний – 22. 

- Ендокринні хвороби, розлади харчування – 4; 
- Хвороби центральної нервової системи – 3; 

- Вроджені вади розвитку – 2; 
- Хвороби ока – 1. 

- Хвороби вуха,  сосковидного відростка – 1. 
- Інфекційні та паразитарні хвороби – 1. 

Стаціонарна допомога. 
 Ліжковий фонд розрахований на 130 ліжок. Всього поступило 

хворих – 4982. ( 4889 чол. у 2017 р.) Із загальної кількості поступивших – 827 
дітей.  Померло – 28 (17-2017р.) 

- Робота ліжка складає – 343 (363,6-2017 р.),, 
- Процент виконання л/днів – 100,8 (106,9-2017 р.); 
- Середнє перебування – 8,9 ( 9,6- 2017 р.) 

- Летальність – 0,5 ( 0,3- 2017 р.) 
 Невиконали план л/днів такі ліжка: хірургічні, гінекологічні, лор, 

дитячі. 
 В пологовому будинку народилось 168 дітей: 4 двійні, 1 

мертвонароджений. 
Хірургічна робота стаціонару. 

 Кількість операцій проведених у стаціонарі – 542, в т.ч. – 37 
дітям. Хірургічна активність по лікарні склала – 36,1 %. Померло оперованих 

у стаціонарі – 2, летальність – 0,4. 
 Термінова хірургічна допомога: всього вставлено в хірургічне 

відділення – 111 хворих, прооперовано в них – 63 хворих ( це гострий 
апендицит, проривна виразки шлунку, защемлені грижі, позаматкова 
вагітність, травми внутрішніх органів).  

 
Проблемні питання 

Проблема №1 – відсутність лікаря кардіолога та лікаря по ФК. 
Закупити УЗО апарат для проведення ЕХОКГ. 

Недоліки :  
- низький рівень обстеження на БК – мокроти (9 мазків). 

- низький відсоток виявлення онкопаталогії при профоглядах. 
високий відсоток дорічної  летальності серед первинно      

виявлених онкохворих – 40.7. (обл. - 29.6) 
- низький відсоток обстеження населення з урахуванням  ФГ. 

- недостатньо використовується система «Тредекс» 
 



Голова районної ради: 
Запитання є? 

 
Виступили: депутат районної ради Комашко В.Г. з зауваженнями в 
контексті даного питання. 

  
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 420 (додається). 
 
Слухали: Про звернення депутатів Голованівської районної ради до 

Кіровоградської обласної ради щодо передачі приміщення. 
Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 



 
 Пропонується текст звернення до Кіровоградської обласної ради щодо 

передачі приміщення. 
Ми, депутати Голованівської районної ради звертаємося до Вас з 

проханням допомогти у вирішенні проблеми, яка постала перед 

Голованівським ліцеєм ім. Т.Г. Шевченка. Суть її полягає в тому, що в 
зв’язку з проведенням реформ в галузі освіти району Голованівський ліцей 

було визначено як опорний заклад загальної середньої освіти, до якого на 
сьогоднішній день здійснюється підвезення 192-х учнів та 9-ти педагогічних 

працівників.  
Зважаючи на умови навчання, наявність підвезення, якість освіти (14 

місце в рейтингу шкіл області за ЗНО 2019 року) та інші переваги опорних 
закладів, дедалі більше батьків з навколишніх населених пунктів виявляє 

бажання навчати своїх дітей в Голованівському ліцеї, що в свою чергу, вже 
на сьогоднішній день, створює дефіцит навчальних класів та змушує 

керівництво закладу вводити двозмінний графік навчання.  
Такі кроки хоча й вимушені, однак природно викликають занепокоєння 

та невдоволення батьків, про що свідчать численні звернення та скарги, а 
також створюють перешкоди в реалізації прав сільських дітей на отримання 
освіти в опорному закладі. На території ліцею є додаткові приміщення які 

можуть використовуватися як класи та розвантажити заняття в основному 
корпусі, однак, свого часу, як такі що не використовувалися, були передані 

іншим установам (Територіальний центр соціального обслуговування 
населення Голованівського району, відділ освіти молоді та спорту 

Голованівської РДА).  
Також на території смт. Голованівськ по вул. Суворова, 6, знаходиться 

приміщення спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Кіровоградської області, яке перебуває на балансі КП «Ліки 

Кіровоградщини» та може бути використане для розміщення однієї з установ 
розташованих на території Голованівського ліцею, що дасть змогу звільнити 

шкільні приміщення та налагодити роботу закладу в одну зміну.  
З огляду на викладене просимо Вас розглянути можливість передачі у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ Голованівського району 

або в користування одній з установ розміщеній на території ліцею на умовах 
оренди, позички, тощо, приміщення розташованого в смт. Голованівськ по 

вул. Суворова, 6. Утримання в належному стані та проведення необхідних 
ремонтних робіт, в т. ч. за потреби капітальних, гарантуємо. Прийняте на 

ХХХI сесії 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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



Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 
 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 421 (додається). 
 

Слухали: Про надання дозволу на передачу комунального майна в 
оренду. 

Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради. 

 
На підставі розділу 3 Порядку управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл району, затвердженого рішенням 
районної ради від 12 травня 2010 року № 326, 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 та 



враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, 
фінансів, управління комунальною власністю та соціально-економічного 

розвитку, пропонується: 
1. Надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству 

«Голованівський центр первинної медико-санітаної допомоги» на передачу в 

оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та 
селищ Голованівського району, а саме: 

- фізичній особі – підприємцю Онищуку Роману Юрійовичу - частини 
нежитлової будівлі загальною площею 60,92  кв.м., що перебуває на балансі 

КНП «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» та 
знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, с. 

Перегонівка, вул. Шкільна, 1 б, терміном на 2 (два) роки з орендною платою 
в сумі 700,00 (сімсот) гривень в місяць; 

- ПРАТ «Ліки Кіровоградщини» - частини нежитлової будівлі загальною 
площею 33,7 кв.м., що перебуває на балансі КНП «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» та знаходиться за адресою: 
Кіровоградська область, Голованівський район, с. Перегонівка, вул. Шкільна, 

1 а, терміном на 2 (два) роки з орендною платою в сумі 1365,00 (одна тисяча 
триста шістдесят п’ять) гривень в місяць. 

2. Надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству 

«Голованівська центральна районна лікарня» на передачу в оренду ТОВ 
«Катя» нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та 

селищ Голованівського району – частини нежитлового приміщення 
загальною площею 11,75 кв.м., що перебуває на балансі КНП «Голованівська 

ЦРЛ» та знаходиться за адресою: Кіровоградська область, смт. Голованівськ, 
вул. Незалежності, 2 терміном на 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців з 

орендною платою у сумі 5000,00 (п’ять тисяч) гривень в місяць. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

 
Виступили: Перегонівський сільський голова Козак В.В. із запитанням 
щодо розірвання договору з ПРАТ «Ліки Кіровоградщини» в 

односторонньому порядку. 
 

Кучмій Б.Б. з відповіддю на дане запитання. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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



1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення №  422  (додається). 

 
Слухали: Про надання дозволу на придбання службового житла. 

Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 
 

На підставі Розділу IV Положення про службове житло, затвердженого 
рішенням районної ради від 21 липня 2017 року № 197, Протоколу № 8 від 20 

серпня 2019 року конкурсної комісії з організації заходів для придбання 
квартири у спільну власність територіальних громад сіл та селищ району 

пропонується надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству 
«Голованівська центральна районна лікарня» на придбання службового 

житла:  
- квартири 1, що знаходиться за адресою: смт. Голованівськ, вул. 

Поштова, 42, загальною вартістю, що становить гривневий еквівалент 11 000 
(одинадцять тисяч) доларів США за готівковим курсом продажу 
Голованівським відділенням «Приватбанку» на день підписання договору 

купівлі-продажу;  



- квартири 2, що знаходиться за адресою: смт. Голованівськ, вул. 
Поштова, 42, загальною вартістю, що становить гривневий еквівалент 11 000 

(одинадцять тисяч) доларів США за готівковим курсом продажу 
Голованівським відділенням «Приватбанку» на день підписання договору 
купівлі-продажу.  

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення №  423  (додається). 



 
Слухали: Про надання дозволу на списання основних засобів, які 

належать до спільної власності територіальних громад сіл та селищ 
Голованівського району.  
Інформує: Піддубна Валентина Феодосіївна – директор КНП 

«Голованівська ЦРЛ». 
 

Відповідно до Порядку управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району, затвердженого 
рішенням районної ради від 12 травня 2010 року № 326, просимо надати 

дозвіл КНП «Голованівська центральна районна лікарня» на списання 
основних засобів, які належать до спільної власності територіальних громад 

сіл та селищ Голованівського району, а саме Аналізатора РТ-7600 
автоматичний, 2012 року випуску. Акт на списання основних засобів ОЗ-3 від 

5 вересня 2019 року. 

 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 



23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 
 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 424 (додається). 
 

Слухали: Про затвердження організаційної структури та штатної 
чисельності Комунального некомерційного підприємства 

«Голованівська центральна районна лікарня». 
Інформує: Бугаєнко Ольга Петрівна – заступник голови районної 

державної адміністрації. 
 

 Комунальне некомерційне підприємство «Голованівська центральна 
районна лікарня» створене рішенням Голованівської районної ради від 5 

квітня 2019 року № 388 шляхом перетворення з комунальної установи. 
Основна мета діяльності підприємства – це забезпечення медичного 

обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку 
та обсязі, встановлених законодавством. 
 Згідно пункту 7.3 підпункту 7.3.8 діючого Статуту підприємства, 

засновник затверджує штатний розпис. Відповідно до частини 3 статті 64 
Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою 

організаційну структури, встановлює чисельність працівників і штатний 
розпис. Тому на розгляд сесії районної ради для затвердження виноситься 

організаційна структура та штатна чисельність КНП «Голованівська 
центральна районна лікарня». 

 Розроблення штатної чисельності здійснювалося на основі внутрішніх 
організаційно-нормативних документів (чинна структура і чисельність, 

положення з актами праці0 та з урахуванням вимог нормативно-правових 
актів (зокрема класифікатора професій ДК 003-2010 (назви посад і професій 

мають відповідати назвам у класифікаторі).  
 Всього пропонується штатних посад – 304,5, з них лікарі – 58,25 (на 2.5 

збільшення лікарських посад). 
Було штатних посад – 302,0, з них лікарів 55, 75.  
З початку 2019 року фонд оплати праці становить 25715400 грн. 00 коп. 

Фонд оплати праці по КНП  становить 15067984 грн. 42 коп. 
Згідно статистичної звітності «Звіт про медичні кадри за 2018 рік» (ф 

№ 17) загальний аналіз забезпечення кадрами наступний: усього лікарів 
працює – 32 особи (на 01.09. – 34 особи), з них жінок – 14 осіб, лікарі-інтерни 

– 2 особи, середній медичний персонал – 116 осі. 



Із загальної кількості лікарів осіб пенсійного віку – 15 (що становить 
46,8 %), середній медперсонал – 18 осіб пенсійного віку (що становить – 15,5 

%. 
 

Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 425  (додається). 

 



Слухали: Про затвердження плану спроможної мережі надання 
первинної медичної допомоги населенню Голованівського району. 

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

З метою створення спроможної мережі надання первинної медичної 
допомоги в Голованівському районі на розгляд депутатів надається план 

спроможної мережі надання первинної медичної допомоги в 
Голованівському районі. План було сформовано керуючись наступними 

даними та наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від  06.02.2018               №178/24 Про затвердження Порядку 
формування спроможних мереж надання первинної  медичної допомоги. 

  
В економіці Голованівського району головне місце займає сільське 

господарство. Голованівський район відноситься до територій з низьким 
рівнем заселення території. Показник густоти населення становить 32,7 

осіб/км².  
На відміну від закладів охорони здоров’я – бюджетних установ, 

планування діяльності яких відбувається відповідно до норм бюджетного 

законодавства, планування діяльності закладів охорони здоров’я – 
комунальних некомерційних підприємств відбувається відповідно до норм 

господарського законодавства України. 
Зокрема, особливості господарської діяльності КНП визначаються 

відповідно до вимог, встановлених Господарським кодексом України щодо 
діяльності державних комерційних або казенних підприємств, а також інших 

вимог, передбачених законом (ч. 10 ст. 78 ГК України). 
Спроможна мережа надання первинної медичної допомоги (далі - ПМД) 

це організаційно інтегрована сукупність надавачів ПМД, здатних 
забезпечувати надання якісної, комплексної, безперервної і орієнтованої на 

пацієнта ПМД відповідно до соціально-демографічних характеристик 
населення, особливостей його розселення на відповідній території 
планування.  

Для того, щоб спроможна мережа надання ПМД була здатна постійно та 
ефективно надавати послуги з ПМД належної якості населенню відповідної 

території в межах наявного обсягу фінансових ресурсів, вона повинна бути 
фінансово стійка. Фінансова стійкість — певний стан рахунків підприємства, 

яке гарантуватиме його постійну платоспроможність. Фінансова стійкість 
закладів з надання ПМД передбачає пошук оптимальної структури витрат та 

шляхів підвищення ефективності управління.  
 

Метою формування спроможних мереж надання ПМД є досягнення 
та/або збереження стану спроможності. Досягнення цієї мети можливе 

шляхом реалізації комплексу заходів щодо: 
забезпечення доступності для пацієнтів послуг ПМД відповідної якості; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


забезпечення ефективного використання ресурсів; 
здійснення моніторингу і оцінювання власної спроможності. 

Спроможна мережа надання ПМД має відповідати критеріям 
спроможності, а саме:  

задоволення запитів населення на послуги ПМД, що визначається на 

основі соціально-демографічного складу, поточних та прогнозних показників 
природного та міграційного руху, показників захворюваності та інших 

статистичних даних щодо населення відповідної території планування; 
гранична потужність спроможної мережі надання ПМД, яка складає в 

середньому чотири візити до місця надання ПМД на рік на одного мешканця 
відповідної території планування. Цільове навантаження на одну робочу 

зміну складає двадцять чотири відвідування. 30% візитів не потребують 
залучення лікаря і ПМД може бути надано пацієнту середнім медичним 

персоналом; 
систематична взаємодія окремих надавачів ПМД з метою забезпечення 

доступності ПМД для населення. У межах спроможної мережі надання ПМД 
окремі надавачі ПМД взаємодіють також із іншими надавачами медичних 

послуг, зокрема екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, послуг з 
діагностики, реабілітації, фармацевтичних послуг; 

доступність ПМД для мешканців  населених пунктів, що входять до 
визначених ТД відповідної території планування у вигляді фактичної 

наявності, фізичної доступності для людей з інвалідністю, фінансової 
доступності, зручності графіка роботи, комунікаційної прийнятності; 

транспортна доступність, яка враховує наявність транспорту загального 
користування та відповідних маршрутів для транспортування пацієнтів до 

місць надання ПМД; 
фінансова стійкість спроможної мережі надання ПМД. 

Відповідно до ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» від 19 жовтня 2017 року №  2168-VIII, оплата 

медичних послуг закладів з надання ПМД населенню здійснюється за 
принципом оплати за одного пацієнта з використанням капітаційної ставки за 

договорами про медичне обслуговування населення, укладеними між такими 
закладами та Національною службою здоров’я України (НСЗУ). 

Таким чином, основним джерелом доходу надавача ПМД будуть 

виплати за договором із НСЗУ. Обсяги виплати залежатимуть від кількості та 
вікової структури пацієнтів, які подали надавачу декларацію про вибір лікаря 

з надання ПМД, який працює у цього надавача ПМД. В такий спосіб 
реалізовується принцип «гроші йдуть [у заклад] за пацієнтом». Чим більше 

пацієнтів обрали лікаря (лікарів), що працюють у закладі, тим більшою буде 
виплата за договором з НСЗУ. 

В процесі здійснення діяльності, пов’язаної із наданням ПМД, кожен 
надавач ПМД несе витрати, серед яких: оплата праці персоналу, оплата 

комунальних послуг, витрати на утримання службового транспорту, 



поточний ремонт приміщень, утримання прилеглої території тощо. Ці 
витрати мають покриватися за рахунок доходів, що в більшості випадків 

означає – за рахунок коштів, отриманих від НСЗУ за договором про медичне 
обслуговування населення. Забезпечення балансу між доходами та витратами 
є ключовим для досягнення фінансової стійкості. 

Комунальне некомерційне  підприємство Голованівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради 

обслуговує на 1 січня 2019 року 30874 чоловік Голованівського району: 
25965 дорослого населення та 4909 дитячого населення, із них заключило 

декларацій із лікарями комунального некомерційного підприємства 
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 19 472 осіб, 

станом на 05 серпня 2019 року. 
Комунальне некомерційне підприємство "Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради на 
2019  рік планує отримати  бюджетних асигнувань в сумі 15 834,0 тис. грн в 

тому числі: 11 683,4 тис. грн. від Національної служби здоров’я  України та  
4 150,6 тис. грн. коштів із районного бюджету. 

Зробивши фінансовий аналіз за 6 місяців дохід від НСЗУ становить в 
середньому 973,6 тис. грн. в місяць, за 6 місяців склав 5 841,7 тис. грн. ця 
сума кожного місяця зменшується із-за відрахування померлих пацієнтів. А 

також отримали коштів за 6 місяців із районного бюджету в сумі 2075,3 
тис.грн.  

Згідно діючої мережі на 01.06.2019р. використано коштів на виплату 
заробітної плати в сумі 5245,7 тис. грн., що в середньому становить 874,3 тис. 

грн. Зверніть увагу виплата заробітної плати виплачується із затримкою в 
один місяць необхідна  економія для вирівнювання заробітної плати: із них 

4096,1 тис. грн. кошти НСЗУ та 1149,6 тис. грн. кошти районного бюджету. 
Із них на ФП використали коштів на заробітну плату за 6 місяців 1 682,1 грн. 

в середньому на 1 місяць 280,3 тис. грн. 
Завдяки зміни в мережі та скорочення деяких ФП ми зможемо 

економити на заробітній платі в середньому на 3 місяці по ФП та ПЗ 323,3 
тис. грн., що в місяць становить 107,8 тис. грн.. Так як на сьогоднішній день 
місячний фонд заробітної плати становить по ФП 280,3 тис. грн., то зміни в 

мережі необхідні з метою економії близько 172,5 тис. грн. в місяць. 
На утримання КНП «Голованівський ЦПМСД» необхідно коштів: 

По КЕКВ 2210 – 288,0 тис. грн.. на 2019 рік 
  2220 – 102,0 тис. грн.. 

  2240 – 103,3 тис.грн. 
  2250 – 43,3 тис.грн. 

  2271 – 160,0 тис.грн. 
  2272 – 9,0 тис. грн.. 

  2273 – 249,0 тис.грн. 
  2275 – 226,9 тис.грн. 

  2800 – 0,7 тис.грн. 
Всього по КЕКВ – 1182,2 тис. грн. 



При зміні в мережі на утримання необхідно буде коштів: 
По КЕКВ 2210 – 279,0 тис. грн.. 

  2220 – 93,0 тис. грн.. 
  2240 – 100,8 тис. грн.. 
  2250 – 34,3 тис. грн.. 

  2271 – 160,0 тис.грн. 
  2272 – 9,0 тис.грн. 

  2273 – 243,0 тис. грн.. 
  2275 – 189,1 грн. 

  2800 – 0,7 тис. грн.. 
Всього по КЕКВ – 1108,9 тис. грн.. 

Економії 73,3 тис. грн. на рік, так як коштів на утримання від сільських 
рад не виділялось окрім 5 сільських рад (Семидуби, Красногірка, Молдовка, 

Наливайка, Клинова), тому розрахунок за весь 2019 рік.  
На даний час   керуючись Бюджетним кодексом України ст. 87 п. 8  

видатки, що здійснюються з Державного бюджету України на первинну 
медичну допомогу, крім видатків на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв, які відповідно до ст. 89 п.3 видатки, що здійснюються з 
районних бюджетів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 
комунальним закладам охорони здоров’я, що надають ПМД. Тому необхідно 

виділити кошти на утримання КНП «Голованівський ЦПМСД» до кінця 2019 
року, а також затвердити план спроможної мережі надання первинної 

медичної допомоги населенню Голованівського району.  
 

Кількість штатних посад по Голованівському центру первинної медико-
санітарної допомоги Голованівської районної ради становить на 01.06.2019р. 

140,5 одиниць, в т. ч.: 
лікарі                                     -  23,0 од.; 

середній медперсонал          -  64,0 од; 
молодший  медперсонал      -  23,0 од.; 

інший персонал                     -  30,5 од. 
При зміні в мережі становитиме 117,5 одиниць: 
лікарі                                     -  23,0 од.; 

середній медперсонал          -  49,0 од; 
молодший  медперсонал      -  15,0 од.; 

інший персонал                     -  30,5 од. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

 
Виступили: Лебединський сільський голова з проханням доводити 

графік виїзду лікарів на ФАПи до відома сільських рад. 
 

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



Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 426 (додається). 

 
Слухали: Про затвердження районної соціальної програми запобігання 

та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на 
2019-2020 роки. 

Інформує: Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник управління 
соціального захисту населення районної державної адміністрації. 

 
Домашнє насильство та насильство за ознакою статі є проявами 

порушень прав людини та основними перешкодами забезпечення гендерної 
рівності. 

Домашнє насильство є однією з найгостріших соціальних проблем, від 

якої страждають як жінки, так і чоловіки. Найбільш вразливими є жінки та 
діти. До групи підвищеного ризику потрапляння в ситуацію насильства 



належать особи з інвалідністю, люди похилого віку, внутрішньо переміщені 
особи, жінки із сільської місцевості. 

Насильство негативно впливає як на фізичне, так і на психічне здоров’я 
постраждалих осіб і може призвести до інвалідності чи летальних випадків 
унаслідок отримання тяжких тілесних ушкоджень, не сумісних із життям, 

вчинення суїциду. 
У 95 відсотках випадків розлучень сімейних пар причиною є домашнє 

насильство. 
Постраждалі від домашнього насильства (переважно жінки) не можуть 

належним чином виконувати свої батьківські обов’язки, внаслідок чого 
зростає рівень соціального сирітства. 

Насильство щодо жінок і дівчат негативно впливає на їх репродуктивне 
здоров’я, внаслідок чого знижується рівень народжуваності та збільшується 

кількість новонароджених дітей з вадами здоров’я. 
До основних причин домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі належать: 
поширеність стереотипів щодо соціальної ролі жінки та чоловіка, 

переваги однієї статі над іншою у сенсі співвідношення фізичної сили; 
переважна безкарність осіб, які вчинили домашнє насильство та 

насильство за ознакою статі, та поширеність такого явища; 

стереотипні уявлення суспільства щодо приватності проблеми 
домашнього насильства; 

застосування моделі насильницької поведінки дітьми, які зазнали 
домашнього насильства у будь-якій формі або стали свідками такого 

насильства (21 відсоток тих, хто зазнав фізичного насильства у дитинстві, 
теж застосовують фізичну силу до дітей);  

низький рівень довіри населення до органів влади, інших органів та 
установ, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 
статі; 

низька доступність осіб, постраждалих від домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі, до якісних комплексних послуг у зв’язку з 
недосконалістю механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 
статі, недостатністю у таких суб’єктів спеціальних знань і навичок, 

психологічним вигоранням, обмеженою кількістю людських ресурсів, 
зокрема фахівців із соціальної роботи, психологів, спеціалізованих установ 

для постраждалих осіб; 
недосконалий механізм притягнення до відповідальності осіб, винних у 

вчиненні домашнього насильства, насильства за ознакою статі; 
Вагомими проблемами у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі є, зокрема, обмежені людські та 
фінансові ресурси, зростання кількості осіб з інвалідністю, маргіналізація 

окремих груп жінок і чоловіків, що потребує впровадження та налагодження 
механізму адресності надання відповідних послуг. 



Законом України  ―Про запобігання та протидію домашньому 
насильству‖, прийнятим у грудні 2017 р., запроваджено комплексну систему 

боротьби з домашнім насильством та насильством за ознакою статі.  
Метою Програми є: 

 забезпечення розбудови системи запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі, запровадження комплексних дій 
та заходів, спрямованих на зменшення масштабу такого явища; 

запровадження дієвого механізму взаємодії суб’єктів (спеціально 
уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству; інших органів та установ, на які 
покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству; загальних і спеціалізованих служб підтримки 
постраждалих осіб; громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які 

перебувають в Україні на законних підставах), що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі; надання всебічної допомоги постраждалим особам та утвердження 
ненасильницького характеру приватних стосунків; впровадження 

відповідних світових стандартів і досвіду. Такий підхід дасть змогу 
вдосконалити систему запобігання та протидії домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі відповідно до положень Конвенції Ради Європи 

―Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 
боротьбу з цими явищами‖, яку ратифіковано 46 країнами та Європейським 

Союзом. 
Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, уточнюється 
щороку під час формування проекту Державного бюджету України на 

відповідний рік з урахуванням його реальних можливостей. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 



5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 427 (додається). 

 
Слухали: Про встановлення щомісячного розміру батьківської плати за 

навчання у комунальних закладах на 2019/2020 навчальний рік. 
Інформує: Піщик Тетяна Володимирівна – начальник відділу культури, 

туризму та культурної спадщини районної державної адміністрації. 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту», 
статті 60 Закону України «Про освіту», з метою дотримання правових засад 

діяльності позашкільних навчальних закладів та створення умов для 
соціального захисту учнів шляхом встановлення єдиної плати за навчання у 

школах естетичного виховання Голованівського району пропонується 
встановити щомісячний розмір батьківської плати за навчання у комунальних 

закладах «Голованівська районна дитяча школа мистецтв» та «Побузька 
дитяча музична школа початкового спеціалізованого мистецького 
навчального закладу (школа естетичного виховання) системи Міністерства 

культури України» на 2019/2020 навчальний рік з 01 вересня 2019 року  
 

Найменування спеціальностей Розмір плати 
(грн./міс.) 

Підготовчий клас 100 грн. 



Відділ народних інструментів (баян, 

акордеон, духові та ударні 
інструменти) 

90 грн. 

Музичний відділ (фортепіано, 

сольний спів)  

100 грн. 

Клас скрипки 90 грн. 

Естетичний відділ (клас 

образотворчого мистецтва і клас 
хореографії) 

100 грн. 

 

 
Пільги по оплаті за навчання на 2019-2020 навчальний рік 

 
1. Встановити пільгу у розмірі 100% за навчання для: 

- дітей чорнобиля 

- дітей, батьків-інвалідів І та ІІ груп 
- дітей сімей, що втратили годувальника 

- дітей-інвалідів 
- дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей 

- обдарованих дітей 
- дітей, батьки яких є воїнами АТО, ООС, або переселенці 

 
2. Встановити пільгу у розмірі 50% за навчання для: 

- дітей сімей з яких навчається двоє і більше дітей  
- дітям, що навчаються на двох і більше відділах 

 
Щомісячний розмір плати для батьків за навчання в комунальному закладі 

«Побузька дитяча музична школа початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу (школа естетичного виховання) системи Міністерства 
культури України» 

на 2019/2020 навчальний рік 
 

Найменування спеціальностей Розмір плати 

(грн./міс.) 

Підготовчий клас 100 грн. 

Народні інструменти (баян, акордеон) 90 грн. 

Духові інструменти 90 грн. 

Фортепіанний відділ 100 грн. 

Вокального-хоровий відділ 100 грн. 

 

 
Пільги по оплаті за навчання на 2019-2020 навчальний рік 



 
1. Встановити пільгу у розмірі 100% за навчання для: 

- дітей чорнобиля 
- дітей, батьків-інвалідів І та ІІ груп 
- дітей сімей, що втратили годувальника 

- дітей-інвалідів 
- дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей 

- обдарованих дітей 
- дітей, батьки яких є воїнами АТО, ООС, або переселенці 

 
2. Встановити пільгу у розмірі 50% за навчання для: 

- дітей, сімей з яких навчається двоє і більше дітей  
- дітям, що навчаються на двох і більше відділах 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 
 



Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 428 (додається). 
 

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

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

надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. 
 

Пропонується внести зміни та доповнення до програми економічного і 
соціального розвитку Голованівського району на 2019 рік, затвердженої 

рішеннями від 14 грудня 2018 року №352, (з урахуванням змін внесених 
рішенням районної ради від 25 січня 2019 року № 364, від 05 квітня 2019 
року № 383, від 13 червня 2019 року № 391, від 05 липня 2019 року№ 414), а 

саме, доповнити додаток «Перелік державних, галузевих та цільових 
програм, які будуть діяти в рамках програми економічного і соціального 

розвитку Голованівського району на 2019 рік» пунктом 55 «Реконструкція 
спортивного майданчика під універсальний майданчик для спортивних ігор із 

штучним покриттям, що розташований по вул. Будівельна, 10Б смтПобузьке 
Голованівського району Кіровоградської області». 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  



9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 
 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 

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

Прийнято рішення № 429  (додається). 
 

Слухали: Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2018 
року № 365 «Про районний бюджет на 2019 рік». 

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

 
Відповідно до п.12 рішення Голованівської районної ради від 14 грудня 

2018 року №355 «Про районний бюджет на 2019 рік» пропонується 
затвердити розпорядження голови Голованівської райдержадміністрації : 

- від 26 червня 2019 року №173-р «Про внесення змін до субвенції з 
державного бюджету у червні 2019 року»,  

- від 11 липня 2019 року №188-р «Про перерозподіл коштів у 2019 році», 
- від 22 липня 2019 року №196-р «Про розподіл у 2019 році субвенції з 

обласного бюджету сільським бюджетам на реалізацію заходів програми 

розвитку земельних відносин в області»,  
- від 31 липня 2019 року №207-р «Про затвердження передбаченого у 

2019 році районному бюджету обсягу субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій»,  
- від 01 серпня 2019 року №208-р «Про перерозподіл коштів у 2019 році», 

- від 20 серпня 2019 року №226-р «Про внесення змін до районного 
бюджету на 2019 рік»,  



- від 12 вересня 2019 року №242-р «Про перерозподіл субвенції з 
державного бюджету у вересні 2019 року»,  

- від 17 вересня 2019 року №246-р «Про субвенцію з місцевого бюджету 
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей- сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування»,  

- від 24 вересня 2019 року №255-р «Про затвердження обсягу залишку 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення якості освіти»,  
- від 26 вересня 2019 року №259-р «Про затвердження обсягу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році». 

 
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України внести зміни 

до рішення районної ради від 14 грудня 2018 року №355 «Про районний 
бюджет на 2019 рік» (із змінами), а саме: збільшити видатки районного 

бюджету у сумі 1489125 грн. (по загальному фонду у сумі 988755 грн., по 
спеціальному фонду у сумі 500370 грн.) за рахунок субвенції з місцевого 
бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять 

ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету в сумі 640585 грн. та дотацій і субвенцій з сільських, селищних 

бюджетів в сумі 848540 грн.; збільшити кошти що передаються із 
загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 

500370 грн.; внести відповідні зміни до додатків 1, 3 до даного рішення 
районної ради, додатки 2, 4, 5, 6 викласти у новій редакції. 

А також, пропонується визначити замовником з виконання робіт по 
об’єкту «Реконструкція спортивного майданчику під універсальний 

майданчик для спортивних ігор із штучним покриттям, що розташований 
по вул.Будівельна, 10-Б смт.Побузьке Голованівського району 

Кіровоградської області» управління капітального будівництва 
облдержадміністрації. 

 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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



1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 430   (додається). 

 
Слухали: Про внесення змін і доповнень до комплексної районної 

програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру у Голованівському районі на 

2019-2020 роки. 
Інформує: Артвіх Ірина Олександрівна – начальник управління 

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

З метою забезпечення належного виконання заходів комплексної 
районної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру у Голованівському районі на 2019- 
2023 роки у 2019 році, пропонується внести зміни та доповнення до 
комплексної районної програми запобігання та реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру у Голованівському районі на 
2019-2023 роки, затвердженої рішенням районної ради від 14 грудня 2018 

року № 351 (з урахуванням змін внесених рішенням районної ради від 22 



лютого 2019 року № 377), а саме Додаток № 1 «Забезпечення організації 
заходів реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру Голованівського району» і Додаток № 6 «Здійснення комплексу 
профілактичних заходів, моніторингу та проведення навчань по ліквідації 
надзвичайних ситуацій на техногенно-небезпечних об’єктах району» 

викласти в новій редакції (додаються до проекту рішення). 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 
 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 



Прийнято рішення № 431   (додається). 
 

Слухали: Про внесення змін до районної цільової програми «Доступна 
медицина» на 2018-2020. 
Інформує: Фоменко Марина Петрівна – головний лікар КНП 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 
 

Районна цільова програми «Доступна медицина» на 2018-2020 роки» 
(далі- Програма), була затверджена рішенням Голованівської районної ради 

від 14 вересня 2018 року №326 «Про затвердження районної цільової 
програми «Доступна медицина» на 2018-2020 роки».  

Даною програмою передбачено, що обсяги коштів, які пропонується 
залучати на виконання районної цільової  Програми, підлягають уточненню 

під час затвердження (внесення змін) районного бюджету на відповідний рік, 
виходячи з його можливостей. 

В Програмі на 2019 рік передбачено фінансове забезпечення в розмірі 
8656,4 тис. грн. 

Перелік заходів, на які було заплановано фінансування за Програмою, 
включав в себе слідуючі: оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 
придбання наркотичних та психотропних засобів, придбання туберкуліну, 

упорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та 

певними категоріями, фонд оплати праці, предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар, оплата послуг (крім комунальних), медикаменти та перев’язувальні 

матеріали, поліпшення матеріально-технічної бази та оснащення, 
адміністративні послуги. 

Існує потреба в коштах для страхування автомобільного автотранспорту 
комунального некомерційного підприємства «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради та для 
його реєстрації в Територіальному сервісному центрі МВС України. 

Клинівська, Молдовська, Перегонівська, Троянська сільські ради 
виділили кошти для страхування автомобільного автотранспорту 
комунального некомерційного підприємства «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради, для 
його реєстрацію в Територіальному сервісному центрі МВС України та на 

придбання зимових шин. 
В зв’язку із вищевказаним, необхідно внести зміни до  районної цільової 

програми «Доступна медицина» на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням 
районної ради від 14 вересня 2018 року № 326, з урахуванням змін внесених 

рішенням районної ради від 5 липня 2019 року №410 , а саме додаток 2 
«Заходи щодо реалізації районної цільової програми «Доступна медицина» 

на 2018-2020 роки» викласти в новій редакції. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 



Немає. 
 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 432   (додається). 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж с. Цвіткове на території Журавлинської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області. 
Інформує: Рибак Ігор Федорович – начальник відділу у Голованівському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській 

області. 
 



Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. 
Цвіткове на території Журавлинської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області, відповідно до статей 10,173,174 Земельного кодексу 
України, статті 46 Закону України «Про землеустрій» пропонується: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. 

Цвіткове площею 113,3506 га на території Журавлинської сільської ради 
Голованівського району Кіровоградської області (додається).  

2. Встановити межі с. Цвіткове згідно проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж с. Цвіткове на території Журавлинської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області.  
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

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

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юр ій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 



«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 433   (додається). 
 

Слухали: Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж с. Журавлинка на території Журавлинської сільської ради 

Голованівського району кіровоградської області. 
Інформує: Рибак Ігор Федорович – начальник відділу у Голованівському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській 

області 

Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. 
Журавлинка на території Журавлинської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області, відповідно до статей 10, 173, 174 Земельного 
кодексу України, статті 46 Закону України «Про землеустрій» пропонується: 

1. Погодити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. 
Журавлинка площею 335,0624 га на території Журавлинської сільської ради 
Голованівського району Кіровоградської області.  

2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення Голованівської 
районної ради від 5 липня 2019 року № 406 «Про погодження проектів 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. Журавлинка та с. Цвіткове на 
території Журавлинської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області».  
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

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

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 



12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 434   (додається). 
 
Слухали: Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж с. Грузьке та с. Ясне на території Грузької сільської ради 
Голованівського району Кіровоградської області. 

Інформує: Рибак Ігор Федорович – начальник відділу у Голованівському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській 

області. 
 

Розглянувши проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. 
Грузьке та с. Ясне на території Грузької сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області, відповідно до статей 10, 173, 174 Земельного 
кодексу України, статті 46 Закону України «Про землеустрій» пропонується: 

1. Погодити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. 
Грузьке площею 607,3785 га на території Грузької сільської ради 
Голованівського району Кіровоградської області.  

2. Погодити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. 
Ясне площею 72,8943 га на території Грузької сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 



Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 435  (додається). 

 
Слухали: Про погодження проектів землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж смт. Голованівськ та селища Голованівськ на території 
Голованівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської 

області. 
Інформує: Рибак Ігор Федорович – начальник відділу у Голованівському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській 
області. 

 
Розглянувши проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт 

Голованівськ та селища Голованівськ на території Голованівської селищної 
ради Голованівського району Кіровоградської області, відповідно до статей 
10, 173, 174 Земельного кодексу України, статті 46 Закону України «Про 

землеустрій» пропонується: 



1. Погодити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт 
Голованівськ площею 1083,6604 га на території Голованівської селищної 

ради Голованівського району Кіровоградської області.  
2. Погодити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

селища Голованівськ площею 120,0160 га на території Голованівської 

селищної ради Голованівського району Кіровоградської області. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 436  (додається). 



 
Слухали: Про зміну найменування Побузького ліцею Голованівської 

районної ради. 
Інформує: Позивай Ігор Володимирович – директор Побузького ліцею 
Голованівської районної ради. 

 

 Напередодні Дня прапора України та Дня незалежності України на 
стіні Побузького ліцею Голованівської районної ради була встановлена 

меморіальна дошка Караташу Володимиру Михайловичу, учителю нашого 
навчального закладу, українському письменнику, воїну і солдату УПА, 

політичному в’язню, учаснику Кегірського повстання 1954 року та почесній 
людині нашого селища. На засіданні педагогічної ради від 29 серпня 2019 

року (протокол № 10) розглядалося питання щодо присвоєння даному 
освітньому закладу імені В.М.Караташа.  

 На засіданні ради було вирішено підтримати клопотання до 
Голованівської районної ради з проханням присвоїти освітньому закладу 

імені В.М. Караташа. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 
 

Виступили: депутат районної ради Комашко Г.В. з інформацією по 
даному питанню. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Кравчук Ігор Петрович   за  

9 Комашко Григорій Віталійович  за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 



17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 437  (додається). 

 

Всі питання, які виносилися на розгляд тридцять першої  сесії  районної 

ради сьомого скликання, розглянуто. 

Тридцять першу сесію районної ради оголошую закритою. 

 

 

 

Голова районної ради        Б.КУЧМІЙ 

 

 


