
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 
П Р О Т О К О Л  

 
пленарного засідання тридцять третьої сесії районної ради 

VІІ скликання  
 

20 грудня  2019 року        смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 11.09 
 

Усього депутатів – 34 
Присутні - 25 

Відсутні - 9 
 

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 тридцять третій сесії присутні, згідно з даними реєстрації 25 

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 Карпюк Євгенія Михайлівна  

7 Коваль Володимир Олександрович 

8 Комашко Григорій Віталійович  

9 Комашко Михайло Станіславович  

10 Копієвський Михайло Дмитрович 

11 Кучмій Богдан Борисович 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  

13 Лепетун  Юрій Петрович  

14 Маріяшко Олег Валерійович  

15 Надольняк Ольга Іванівна  

16 Погорєлов Сергій Леонтійович 
17 Рокочук Дмитро Сергійович 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  

19 Сигляк Галина Володимирівна  



20 Свердликівський Віктор Олександрович 

21 Тернавська Олена Григорівна  

22 Туз Сергій Віталійович 

23 Цобенко Руслан Олександрович  

24 Чушкіна Надія Василівна  

25 Чушкін Олексій Іванович  

 

У пленарному засіданні не беруть участі депутати: 
Безушенко Григорій Валентинович 

Бучацький Андрій Миколайович 
Волошин Валерій Леонідович 
Вонсович Микола Володимирович 

Гребенюк Микола Петрович 
Іщак Олександр Валентинович 

Кравчук Ігор Петрович 
Лободюк Юрій Михайлович 

Яровий Олександр Володимирович 
 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 
Голова районної ради оголосив тридцять третю 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 до проекту порядку денного тридцять третьої сесії питань: 
- Про затвердження фінансового плану КНП «Голованівська 

центральна районна лікарня» Голованівської районної ради на 2020 рік; 
- Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж селища Голованівськ на території Голованівської селищної ради 
Голованівського району Кіровоградської області; 

- Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 
меж с. Журавлинка на території Журавлинської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області; 
- Про затвердження районної програми по створенню соціально-

економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської 

організації інвалідів КООІ в ОІ СОІУ на 2020 рік; 
- Про внесення змін до рішення Голованівської районної ради від 12 

травня 2010 року № 326 «Про управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ району»; 

- Про внесення змін до Програми соціального захисту 
малозабезпечених верств населення, громадян, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які 



постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського району 
на 2016-2020 роки; 

- Про внесення змін до районної цільової соціальної програми «Дитяче 
харчування» на 2016-2020 роки. 

 

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 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 
11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Надольняк Ольга Іванівна  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 
19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  25 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 

 
Отже, на тридцять третій сесії районної ради сьомого скликання 

пропонується розглянути наступні питання: 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

 Про програму економічного і соціального розвитку Голованівського 

району на 2020 рік.  



Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

відділу економічного і соціального розвитку районної 

державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

 Про районний бюджет на 2020 рік.  
Інформація: Дударя Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації 
 
Вносить питання: районна рада 

 Про План роботи Голованівської районної ради на 2020 рік. 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної 

ради. 

 
Вносить питання: районна рада 

 Про стан виконання районної програми формування позитивного 
міжнародного та інвестиційного іміджу Голованівського району на 2017-2019 

роки. 
Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

відділу економічного і соціального розвитку районної 

державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна рада 

 Про звіт керівника Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських 

рад Голованівського району.  
Інформація: Ярової Оксани Борисівни – завідувача 

Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських рад 
Голованівського району. 

 
Вносить питання: районна рада 

 Про затвердження районної програми «Про створення соціально-
економічних умов для реалізації діяльності Об’єднаного Трудового архіву 
селищних, сільських рад Голованівського району на 2020 рік». 

Інформація: Ярової Оксани Борисівни – завідувача 

Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських рад 

Голованівського району. 
 

Вносить питання: районна рада 

 Про затвердження фінансового плану КНП «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради на 
2020 рік. 

Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного 

лікаря КНП «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги». 
 



Вносить питання: районна рада 

8.Про затвердження фінансового плану КНП «Голованівська центральна 

районна лікарня» Голованівської районної ради на 2020 рік.  
Інформація: Піддубної Валентини Феодосіївни – 

директора КНП «Голованівська центральна районна 

лікарня». 
 

Вносить питання: районна рада 

9. Про передачу комунального майна в оренду. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника 

голови районної ради.  

 
Вносить питання: районна рада 

10. Про передачу комунального майна в безоплатне користування. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника 

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 центральна районна 
лікарня». 

 
Вносить питання: районна рада 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
селища Голованівськ на території Голованівської селищної ради 

Голованівського району Кіровоградської області. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника 

голови районної ради.  
 
Вносить питання: районна рада 

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

району Кіровоградської області 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника 

голови районної ради.  
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

14. Про затвердження районної програми по створенню соціально-

економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської 
організації інвалідів КООІ ВОІ СОІУ на 2020 рік. 



Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника      

управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації. 
 
Вносить питання: районна рада 

15. Про внесення змін до рішення Голованівської районної ради від 12 травня 
2010 року № 326 «Про управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ району». 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника 

голови районної ради.  
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

16. Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених 

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

Чорнобильської катастрофи Голованівського району на 2016-2020 роки. 
Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника      

управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

17. Про внесення змін до районної цільової соціальної програми «Дитяче 

харчування» на 2016-2020 роки. 
Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу 

освіти, молоді та спорту районної державної 
адміністрації. 

 
Голова районної ради: 

 
Питання порядку денного попередньо обговорені і погоджені у 

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

 
Чи є інші пропозиції? 

Немає. 
 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 



9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Надольняк Ольга Іванівна  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович за 
17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 
20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 
 

Слухали: Про програму економічного і соціального розвитку 

Голованівського району на 2020 рік.  
Інформує: Артвіх Ірина Олександрівна – начальник відділу 

економічного і соціального розвитку районної державної адміністрації. 

                          

Програма  економічного  і  соціального  розвитку  Голованівського  
району  на  2020 рік розроблена відповідно до завдань і положень, 

визначених законодавчими та нормативними документами, на виконання 
розпорядження голови облдержадміністрації від 21 серпня 2019 року № 974-

р "Про розробку проекту програми економічного і соціального розвитку 
Кіровоградської області на 2020 рік та прогнозу до 2024 року» . Методичною 

основою розроблення програми є Закон України «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України»  
Проект погоджено з Антимонопольним комітетом у Кіровоградській 

області від 21.11.2019 року. 

Програма включає аналіз соціально-економічної ситуації у 2019 році, 
основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району, 

показники діяльності підприємств, перелік галузевих програм та інше.  
Програма визначає основні цілі та завдання економічного і соціального 

розвитку   та основні напрями розвитку на  2020 рік.  



Зміни і доповнення до Програми затверджуються районною радою. 
Звітування про виконання завдань Програми здійснюватиметься за 

підсумками року. 
Метою економічного і соціального розвитку Голованівського району на 

2020 рік є підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної 

привабливості району, поліпшення матеріального добробуту населення.   
 Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери 

незадовільний  стан доріг комунальної власності. 
Пріоритети економічного і соціального розвитку 

 подальше впровадження стратегічного планування та програмно-
цільового бюджетування; 

 модернізація  промислового комплексу, підвищення 
конкурентоспроможності місцевої продукції, реалізація пріоритетних  

інвестиційних проектів; 
 створення сприятливих умов для розвитку підприємництва; 

-    залучення в економіку вітчизняних та іноземних інвестицій,   
 розвиток соціальної інфраструктури, впровадження 

енергозберігаючих технологій та раціональне використання енергоресурсів; 
 забезпечення наповнюваності бюджету, проведення раціональної 

та ефективної бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни, 

підвищення результативності бюджетних видатків;  
 підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня 

зайнятості, поліпшення  якості   та  доступності   освіти  і   медичного 
обслуговування, стабільності соціального захисту громадян, розвитку 

туристичного сектору, фізкультури і спорту; 
 створення комфортного для проживання середовища шляхом 

покращання екологічного стану та збалансованого використання природних 
ресурсів. 

Бюджетна та податкова політика 
Очікувані результати: 

 збільшення надходжень до районного бюджету, місцевих бюджетів; 
 спрямування видатків бюджету на утримання та розвиток соціально-
культурної сфери. 

 
Інвестиційна політика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Цілі та завдання  
-   створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів 

по об'єктах промислового призначення; 
залучення інвестицій в розбудову соціальної інфраструктури району; 

формування сучасної забудови територій району; 
залучення інвестицій в створення нових та утримання існуючих 

об'єктів благоустрою. 
Заплановано у 2020 році освоїти інвестиції : 

на оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарського 
виробництва ; 



 придбання  техніки та  модернізація основних засобів ДП "Голованівське 
лісове господарство"; 

 завершення реалізації проекту - будівництво  елеватора загальним 
об’ємом зберігання 80 тис. тонн зернових та технічних  культур ТОВ АПК 
"Розкішна",          

 продовжити  реконструкцію комплексу будівель нафтобази ТОВ 
"КРЕАТИВ ВОРД"  селище Голованівськ, де буде створено 3 робочих місця; 

 продовження маштабного проекту будівництво дошкільного навчального 
закладу на 120 місць по вулиці   Пушкіна в смт Голованівськ 

 в разі надходжень коштів державного бюджету очікуємо реконструкцію 
дитячого садка «Орлятко»; 

 продовження реконструкції Побузької школи; 
 будівництво водопровідної мережі на території населеного пункту селища 

Ємилівка; 
на збільшення заліснення територій шляхом створення нових насаджень   ДП 

«Голованівське ЛГ», збереження їх біологічного потенціалу, 
покращення матеріально- технічної бази;  

 будівництво вуличного водопроводу по вул. І. Франка в смт. 
Голованівськ; 
 упорядкування дорожньої мережі, поточні і середні ремонти; 

 реконструкція цеху екстракції по переробці масло насіння по вул. 
Матросова в смт Голованівськ, ТОВ «Відродження»; 

 будівництво торговельних закладів; 
 реконструкція 3-ої ступені газоочисного обладнання ТОП № 1,2 ТОВ 

«ПФК» Кіровоградська обл., Голованівський район, смт. Побузьке  
Очікувані результати 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури; 
відновлення промислового потенціалу;  

 покращення стану навколишнього природного середовища. 
Промисловість 

модернізація  та оновлення  потужностей  на діючих промислових 
підприємствах; 

впровадження сучасних технологій та ресурсозберігаючих процесів. 

Очікувані результати 
збільшення обсягів реалізації промислової продукції (робіт та послуг).   

СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
Демографічна ситуація, зайнятість населення, ринок праці та 

заробітна плата 
Основним фактором зменшення чисельності населення в районі, як і в 

Україні в цілому є  його природне скорочення. Так і в районі демографічна 
ситуація  характеризується зменшенням чисельності населення через його 

природне скорочення.  
Приріст  населення району стабілізується: 

 при належному рівні оплати праці,  



 при доступній та якісній освіті для кожного громадянина, при 
достатньому та доступному рівні медичного обслуговування населення,  

 при забезпеченні молодих сімей житлом та, звичайно, 
покращення екологічної ситуації  у  країні;  

 при покращені зайнятості молодих сімей .   

Дороги і  транспорт 
  Основними проблемами є:  

    низька якість покриття автомобільних доріг району; 
    недостатньо коштів на відновлення дорожнього полотна; 

    високий ступінь зношеності основних фондів усіх видів транспорту та 
дорожнього господарства. 

Очікувані результати 
 покращення якості дорожнього покриття 

Середньомісячна заробітна плата 
          Середньомісячна номінальна заробітна плата по підприємствах, 

установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених п ідрозділах 
юридичних) порівняно з відповідним періодом 2019 році очікується в сумі 11 

031 грн і  зросте  на 31% . В 2020 році прогноз становить  12608грн., що вище 
рівня мінімальної заробітної плати та рівня попереднього року на 14,8%. 
          Даний приріст заробітної плати насамперед зумовлений підвищенням 

соціальних стандартів і в т.ч. мінімальної заробітної плати та позитивної 
тенденції підвищення заробітної плати в галузі сільського господарства.

 Найвища середньомісячна заробітна плата штатного працюючого 
складала у  ДП «Голованівський лісгосп», АФ «Хлібороб», ФГ «Колосок», 

ТОВ «ПЗА» . 
 За прогнозами Міністерства економічного розвитку і сільського 

господарства мінімальна заробітна плата зростатиме.  
 Враховуючи всі чинники, можна сподіватися, що середньомісячна 

заробітна плата по району у 2020 році становитиме не менше 12608 грн., що 
складе в порівнянні з відповідним періодом 2019 року  114,8%., у 2021 році 

становитиме не менше 13868,8грн., темп зростання  10% до попереднього 
року, а  з 2022 року по 2024 рік становитиме від 15255 - 18458 грн., темп 
зростання  110%. 

Цілі та завдання розвитку на 2020 рік: 
 створення нових робочих місць, збереження і розвиток трудового 

потенціалу, підвищення конкурентоспроможності робочої сили. 
        У гуманітарній сфері району постійна увага буде приділятися питанням 

забезпечення стабільного функціонування закладів та поліпшення якості 
надання ними послуг населенню. 

Галузь «Освіта» 
Цілі та завдання на 2020 рік: 

 створення умов для максимального задоволення суспільних потреб  у 
якісних освітніх послугах; 



 системна робота щодо збереження здоров’я учнів, попередження 
асоціальних проявів та профілактики шкідливих звичок у молодіжному 

середовищі; 
 забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти, 

покращення матеріально-технічної бази; 

 формування якісного інформаційно-освітнього простору для 
задоволення потреб та інтересів територіальних громад; 

 збільшення мережі ДНЗ (будівництво нового дитячого садка); 
 оновлення змісту позашкільної освіти. 

Проблемні питання: 
 недостатнє фінансування виконання протипожежних заходів 

підпорядкованих навчальних закладів;  
 матеріально-технічна база опорних закладів; 

Очікувані результати: 
 забезпечення інтелектуального розвитку дітей, формування їх 

ціннісних орієнтацій, можливості дітей району долучитися до європейських 
та світових освітніх програм; 

 поліпшення якості надання освітніх послуг для населення, за запитом у 
якісних освітніх послугах. 
Охорона здоров'я 

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

питань розвитку району. 
       Діяльність галузі охорони здоров’я була направлена на покращення 

матеріально-технічної бази, а також покращення якості та доступності 
медичної допомоги.  

      Стан фінансування  був задовільний. Виконуються програми. 
Заплановано окрім капітальних ремонтів, реконструкції приміщень , придбати 

медичне обладнанння, меблі, придбати житло . 
    Проблемні питання: 

 зношеність медичного обладнання медичних закладів;  
 недостатньо забезпечений район лікарськими кадрами 

Цілі та завдання на 2020 рік: 

       Підвищення якості надання лікувальних послуг (відповідно до 
стандартів) шляхом запровадження сучасних технологій; забезпечення 

необхідним сучасним діагностичним та лабораторним   обладнанням,  
лікувальними   засобами   для проведення амбулаторного лікування. Основні 

зусилля спрямовувати на покращення якості та ефективності медичної 
допомоги, надання невідкладної медичної допомоги, пропаганду здорового 

способу життя, впровадження нових механізмів господарювання. 
   Покращення якісного складу кадрів працівників лікувальних закладів 

(залучення молодих фахівців, забезпечення професійного росту, формування 
резерву керівного складу); проведення активної роботи із залучення в галузь 

позабюджетних коштів, спрямування їх на покращення матеріального 



забезпечення галузі; подальший розвиток та удосконалення системи 
медичного страхування. 

Очікувані результати 
 задоволення потреб населення в якісній і доступній медичній допомозі; 
 покращення   показників   стану  здоров'я   населення  та демографічних 

показників. 
Культура  

Проблемні питання: 
 слабка матеріально-технічна база закладів культури і мистецтва у 

сільській місцевості; 
 9 клубних закладів району потребують капітального ремонту; 

 більшість клубних закладів не опалюються в осінньо-зимовий період. 
Цілі та завдання на 2020 рік: 

 покращення технічного стану приміщень закладів культури шляхом 
проведення капітальних та поточних ремонтів, впровадження 

енергозберігаючих технологій та залучення відповідних коштів з усіх джерел 
фінансування; 

 проведення невідкладних протипожежних заходів; 
 забезпечення проведення на високому рівні культурно-мистецьких 

заходів, державних свят, фестивалів та конкурсів. 

Очікувані результати: 
 збереження мережі закладів культури і мистецтва району; 

 розвиток творчого потенціалу та організація змістовного дозвілля; 
 розвиток туристичної галузі в районі;  

 організація охорони культурної спадщини. 
Фізична культура і спорт 

Проблемні питання: 
 введення у сільських та селищних радах  посад  інструкторів з фізичної 

культури та спорту. 
Цілі та завдання на 2020 рік: 

активізувати роботу з залучення у розвиток галузі позабюджетних та 
інвестиційних ресурсів; 

продовжити роботу з покращення якості навчально-тренувального 

процесу та  фізкультурно-спортивних заходів; 
забезпечити підготовку та участь районних спортсменів у обласних, 

Всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 
продовжити роботи з покращення матеріально-технічного стану 

комунальних спортивних баз з метою приведення їх у відповідність до 
сучасних вимог. 

Агропромисловий розвиток  
Важливіша галузь економіки нашого району – сільське господарство. 

Аграрний сектор економіки для району завжди був визначальним в 
плані продовольчої безпеки. 

Очікуваний індекс сільськогосподарської продукції у 2020 році -105,1 %. 
Проблемні питання:  



Головною проблемою розвитку галузі сільського господарства є не 
стабільність, не передбачуваність та не прогнозованість цінової ситуації в 

державі з відповідним паритетом цін, що безпосередньо впливає на 
собівартість продукції та структуру виробництва сільгосппродукції.  
Цілі та завдання на 2020 рік: 

Головною метою у 2020 році буде створення сприятливих умов для 
розвитку високоефективного конкурентоспроможного аграрного комплексу 

району та забезпечення продовольчої безпеки населення. 
Очікувані результати : 

забезпечення стабільного та ефективного функціонування 
агропромислового комплексу; 

перетворення аграрного комплексу у високоефективний, 
конкурентоспроможний сектор економіки; 

підвищення ефективності використання наявного ресурсного 
потенціалу; 

оновлення матеріально – технічної бази сільськогосподарського 
виробництва; 

інтенсифікація сільськогосподарського виробництва шляхом інтеграції  
сільськогосподарських товаровиробників і переробних підприємств, що 
сприятиме збільшенню обігових коштів, скороченню витрат на виробництво 

продукції, збільшенню рентабельності; 
в галузі тваринництва передбачаються наступні чинники: 

не допускати скорочення маточного поголів’я великої рогатої худоби 
та свиней, а разом з тим збільшення їх кількості;  

не допускати зниження виробництва валової продукції в порівнянні з 
відповідним  періодом. 

       Стоїть складне, проте, життєво необхідне завдання –економічне 
зростання. 

 
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 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  за 



8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Надольняк Ольга Іванівна  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович за 
17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 
20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 445 (додається). 

 
Слухали: Про районний бюджет на 2020 рік. 
Інформує: Дудар Василь Серафимович – начальник фінансового 

управління районної державної адміністрації. 
 

 Визначити на 2020 рік:  

 доходи районного бюджету у сумі 174 830 179 гривень, у тому числі 
доходи загального фонду районного бюджету – 172 519 679 гривень та 

доходи спеціального фонду районного бюджету – 2 310 500 гривень;  
 видатки районного бюджету у сумі 174 830 179 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду районного бюджету – 165 507 821 гривень та 
видатки спеціального фонду районного бюджету – 9 322 358 гривень; 

 профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 7 011 858 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;  

 дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 7 011 858 
гривень згідно;  
 оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 3 

300 000 гривень, що становить 1,99 відсотків видатків загального фонду 
районного бюджету, визначених цим пунктом;  

 резервний фонд районного бюджету у розмірі 976 400 гривень, що 
становить 0,59 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету4 



Пропонується затвердити бюджетні призначення головним 
розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами, міжбюджетні 
трансферти та розподіл коштів бюджету розвитку. 

Надати право Голованівській районній державній адміністрації 

протягом 2020 року у період між сесіями районної ради:  
1) затверджувати з наступним внесенням змін до рішення 

Голованівської районної ради про районний бюджет розподіл та 
перерозподіл, зміни обсягів міжбюджетних трансфертів у розрізі програмної 

класифікації видатків районного бюджету, а саме: субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам (у тому числі залишків коштів субвенцій, що 

утворилися на початок бюджетного періоду); субвенцій з інших місцевих 
бюджетів, що передаються районному бюджету; субвенцій з районного 

бюджету до обласного бюджету;  
2) у разі передбачення району додаткових міжбюджетних трансфертів з 

державного, обласного, сільських та селищних бюджетів – за погодженням з 
постійною комісією Голованівської районної ради з питань бюджету, 

фінансів, управління комунальною власністю та соціально-економічного 
розвитку затверджувати розподіл та перерозподіл, зміни обсягів зазначених 
трансфертів між сільськими, селищними бюджетами та головними 

розпорядниками коштів районного бюджету з наступним їх затвердженням 
рішенням Голованівської районної ради. 

 Надати право районній державній адміністрації затверджувати в 
установленому порядку зміни та доповнення переліків об’єктів і заходів, 

обсягів їх фінансування та співфінансування з подальшим затвердженням 
районною радою.  

Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію районних 
програм у сумі 5 204 200 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.  

Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:  
1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, 

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені 
статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених 
статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).  

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.  

Установити, що джерелами формування спеціального  фонду місцевого 
бюджету на 2020 рік:  

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 , 97,101 
Бюджетного кодексу України;  

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 статті 
72 Бюджетного кодексу України. 

Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального 

фонду на: оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на 
заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 



забезпечення продуктами харчування; оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв; поточні трансферти населенню; поточні трансферти місцевим 

бюджетам; підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів 
акредитації; забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 
реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального 

користування; оплату послуг з охорони комунальних закладів культури; 
оплату енергосервісу.  

Керуючись статтею 16 Бюджетного кодексу надати право начальнику 
фінансового управління Голованівської районної державної адміністрації у 

2020 році здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних 
коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких 

коштів до кінця поточного бюджетного періоду.  
 Керуючись статтями 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право 

Голованівській районній державній адміністрації отримувати у порядку, 
визначеному Кабінетом міністрів України, позики на покриття тимчасових 

касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням 
захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного 

періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних 
умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 
обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.  

 Зобов’язати головних розпорядників коштів районного бюджету:  
1) забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 

45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини 
восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;  

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених 
їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних 

коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному 
процесі, відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу 

України;  
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до 

частини п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, а саме: - здійснення 

публічного представлення та публікації інформації про бюджет за 
бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 
Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року; - оприлюднення 

паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких 
документів.  

4) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за 
енергосервісом та здійснення витрат бюджету відповідно до частини сьомої 

статті 22 Бюджетного кодексу України;  
5) під час складання та затвердження кошторисів, планів використання 

бюджетних коштів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах 
на оплату праці працівників бюджетних установ та закладів відповідно до 



встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 
мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну 

енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та 
послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та закладами 
відповідно до пункту четвертого статті 77 Бюджетного кодексу України; 

6) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 
показниках для кожної бюджетної установи (закладу), виходячи з обсягів 

відповідних бюджетних асигнувань;  
7) забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах 

установлених лімітів;  
8) при виконанні районного бюджету забезпечити у повному обсязі 

проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами та закладами, не допускаючи будь- 
якої простроченої заборгованості з їх оплати.  

 Надати право Голованівській районній державній адміністрації за 
погодженням з постійною комісією Голованівської районної ради з питань 

бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та соціально- 
економічного розвитку здійснювати: - перерозподіл бюджетних призначень 
районного бюджету і надання кредитів з районного бюджету за бюджетними 

програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення 
інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), у 

межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 
бюджетних коштів, відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного 

кодексу України; - передачу бюджетних призначень від одного головного 
розпорядника бюджетних коштів до іншого, відповідно до частини шостої 

статті 23 Бюджетного кодексу України; - за обґрунтованим поданням 
головного розпорядника коштів районного бюджету дозволити фінансовому 

управлінню Голованівської райдержадміністрації здійснювати перерозподіл 
бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисах, у 

розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також у розрізі 
класифікації кредитування бюджету щодо надання кредитів з бюджету, в 
межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою 

окремо по загальному та спеціальному фондах районного бюджету.       
Делегувати Голованівській районній державній адміністрації право укладати 

угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень 
Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні».  
Рекомендувати органам місцевого самоврядування та зажадати від 

Голованівської об’єднаної державної податкової інспекції забезпечити у 2020 
році виконання затверджених місцевими радами показників податкових і 

неподаткових надходжень загального та спеціального фондів місцевих 
бюджетів району.  

 
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 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Надольняк Ольга Іванівна  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 
20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  25 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 446 (додається). 
 

Слухали: Про План роботи Голованівської районної ради на 2020 рік. 
Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 

 
Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та статті 32 Закону України «Про засади 



державної регуляторної політики у сфері господарської пропонується 
затвердити план роботи Голованівської районної ради на 2020 рік та план 

діяльності Голованівської районної ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2020 рік (план додається до проекту рішення). 
 

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  не голосувала  

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Надольняк Ольга Іванівна  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович не голосував 
17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 
20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  02 
Прийнято рішення № 447 (додається). 

 



Слухали: Про стан виконання районної програми формування 
позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Голованівського 

району на 2017-2019 роки. 
Інформує: Артвіх Ірина Олександрівна – начальник відділу 
економічного і соціального розвитку районної державної адміністрації. 

 
В районі затверджена Програма формування позитивного 

міжнародного та інвестиційного іміджу Голованівського району  на 2017-
2019 роки, яка розроблена  з урахуванням положень і завдань  законів 

України: 
 "Про інвестиційну діяльність";  

"Про зовнішньоекономічну діяльність";  
"Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях 

економіки з метою створення нових робочих місць»; 
та інших нормативно-законодавчих актів, які регулюють норми 

інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставкової діяльності в Україні. 
 З метою вільного доступу до інформації, на офіційному вебсайті 

райдержадміністрації створено банер «Інвестиційна діяльність», який 
наповнений базою інвестиційних можливостей району. Інформація доступна 
на державній мові, в презентації району детально зображена привабливість 

району для інвестицій з переліком інвестиційних пропозицій в розрізі галузей 
економіки, переліком вільних земельних ділянок, приміщень, водних об’єктів 

та ін. 
Залучення інвестицій та реалізація низки масштабних економічних та 

інфраструктурних проектів у секторах економіки, підтримка процесу 
формування  у сфері АПК, переробки та харчової промисловості дозволять 

поліпшити загальні економічні показники розвитку Голованівського району в 
кількісному вимірі.  

На 01 жовтня 2019 року обсяг прямих іноземних інвестицій 
(акціонерний капітал) по району склав 4090,9 тис .  дол. США, а на 01 липня 

2019 року – 6581,1 тис. дол. США, що займає 5,5% до інвестицій загального 
обсягу по області. Приріст – +2490,2 тис. дол. США. Кількість підприємств, 
які займалися діяльністю - 8. Темп – 159%. 

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах 
промисловості. 

У січні – вересні 2019 року підприємствами та організаціями 
Голованівського району освоєно майже 225 млн. грн. капітальних інвестицій, 

що становить майже 5% загальнообласного обсягу. Очікуємо до кінця 2019 
року залучити капітальних інвестицій в сумі 3000 млн.  

На кожного мешканця району в середньому припало 7566 грн.  
капітальних інвестицій, а на  мешканця області – 6373,3 грн. 

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

А у 2018 році освоєно 302,773 млн. грн. капітальних інвестицій, що 
становить 4,2% загальнообласного обсягу. 



Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності 
в основному залучаються на підприємства добувної та переробної 

промисловості і в аграрний сектор.   
За січень- грудень 2018 року експорт по району склав 18807,4 

тис.дол.США. Традиційно експорт продукції переважає над імпортом. Імпорт 

– 265,4 тис.дол.США. 
За січень-липень 2019 року експорт по району склав 30438,5 тис . дол.. 

США. Традиційно експорт продукції переважає над імпортом. Темп 340,8%. 
Частка в обласному показнику 8,1 %. 

Імпорт – 172,1 тис дол США. Темп експорту 75,8%. Та 0,1% до 
загального обсягу. Сальдо 30266,4 тис дол США. 

В попередніх роках за кошти міжнародної технічної допомоги в районі 
реалізовані 2 проекти: 

 – Всеукраїнська програма «Бібліоміст. Організація нових бібліотечних 
послуг з використанням вільного доступу до Інтернету ІІІ». Отримано 13 

комп’ютерів для шістьох бібліотек Голованівського району. Загальна 
вартість проекту 78 211,67 грн.; 

– Всеукраїнська програма «Бібліоміст. Організація нових бібліотечних 
послуг з використанням вільного доступу до Інтернету ІІІ». Районною 
бібліотекою для дорослих отримано програму «Майкрософт».  Загальна 

вартість проекту 17,9 тис. дол. США. 
В Голованівському районні протягом 2019 року не залучався капітал з 

міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги.  
        Постійно здійснюються відповідні заходи щодо інформування громадян 

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

Відбулися презентації постійно діючої книжково – ілюстративної 
виставки-перегляду «Україна на шляху до Європи», а для учнівської молоді 

проведено літературний круїз «Що читає Європа?».  
Організовано в читальному залі бібліотечні стійки, де представлені 

видання про історію створення ЄС, про стан справ у країнах Євросоюзу, про 
перспективи вступу України до Європейської спільноти, книги європейських 
авторів.  

         Також, виготовлено та розповсюджено пам’ятку користувачу «Молодь 
України за інтеграцію в Європу». 

З метою інформування жителів громади селища з питань європейської 
інтеграції, залучення учнівської молоді до активної творчої діяльності, 

виховання патріотизму, шанобливого ставлення до історії, культури, обрядів 
та традицій інших країн,  до Дня Європи в бібліотеці за підтримки Мережі 

центрів європейської інформації України проходив європейський тиждень. 
У звітних роках в м. Кропивницький пройшла агропромислова 

виставка «АгроЕкспо» та  Центрально-Український інвестиційний форум, 
ярмарка.  В даній  виставці «АГРОЕКСПО»  взяв участь і наш район. 

        Район було представлено художнім колективом з святковою програмою.  
Подана публікація до газети «Чисте Джерело» щодо проведення виставки . 



         Також на виставці – ярмарку було представлено стенд із зазначенням 
району і виготовлено прайс-листи, рекламні буклети із зазначенням власної 

продукції підприємств -виробників. 
 
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  не голосувала  

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  за 

15 Надольняк Ольга Іванівна  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович не голосував 
17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 
20 Свердликівський Віктор Олександрович за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  02 
Прийнято рішення № 448 (додається). 

 



Слухали: Про звіт керівника Об’єднаного Трудового архіву селищних, 
сільських рад Голованівського району.  

Інформує: Ярова Оксана Борисівна – завідувач Об’єднаного Трудового 
архіву селищних, сільських рад Голованівського району. 
 

Об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських рад Голованівського 
району (далі Трудовий архів) – комунальна організація, створена для 

централізованого тимчасового зберігання архівних документів, 
нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших 

правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців та інших 
архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду 

(архівні документи), відповідно до підпункту 10 пункту «а» частини першої 
статті 38 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні» та статті 

29 Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи», 
рішення сесії Голованівської районної ради від 26 грудня 2003 року №196 

«Про створення Трудового архіву Голованівського району», який розпочав 
свою діяльність у січні 2004 року. 

 Рішенням сесії Голованівської районної ради від 28 лютого 2014 року 
№408( із змінами внесеними рішенням сесії Голованівської районної ради від 
11 листопада 2016 року №117) затверджено Положення про Об’єднаний 

Трудовий архів селищних, сільських рад Голованівського району, яке 
розроблене згідно Типового положення про архівну установу сільської, 

селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання 
архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, 

трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб – 
підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного 

архівного фонду затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 2 
червня 2014 року №864/5. Трудовий архів є юридичною особою, утримується 

за рахунок субвенцій бюджетних коштів селищних, сільських рад, 
повноваження щодо управління його діяльністю здійснюється районною 

радою. 
 Оформлення службових документів і ведення діловодства в Трудовому 
архіві здійснюється державною мовою з використанням бланків 

установленого зразку та відповідно до Інструкції з діловодства у Трудовому 
архіві, затвердженої наказом  завідувача та погодженою ЕК архівного відділу 

райдержадміністрації, яка розроблена згідно Типової інструкції з 
діловодства. Службові документи Трудового архіву формуються у справи 

відповідно до номенклатури справ  Трудового архіву. Заголовки справ 
відповідають змісту документів, індекси справ  - номенклатурі. Документи 

реєструються у журналі вхідної документації. 
 Трудовий архів розташований у орендованому окремому 

двоповерховому будинку (будинок готельного типу переобладнаний під 
адміністративне приміщення) з централізованим водяним опаленням по 

вул.Соборна, 48, в якому наявні 2 робочих кімнати  та 2  архівосховища на 
першому та  другому поверхах. В робочих кімнатах та архівосховищі  



першого поверху проведено заміну вікон на пластикові склопакети, наявні 
залізні грати та жалюзі. При вході в архів є  вивіска з повною назвою архіву 

та графік роботи Трудового архіву.  
   Прийом відвідувачів здійснюється в одній із робочих кімнат, площа 
якої становить13,4 кв.м. Наявний  інформаційний куток, на якому  розміщено 

список фондів (перелік документів), що зберігаються в архіві, Правила 
внутрішнього трудового розпорядку, графік роботи і особистого прийому, 

перелік послуг, які надає Трудовий архів, законодавчі документи, Порядок 
доступу до приміщення Трудового архіву, Інструкція з обліку документів, 

інструкція з охорони праці та дотримання правил пожежної безпеки в 
архівосховищах.  

 Трудовий архів забезпечений телефонним зв’язком, інтернетом з 
електронною поштою, комп’ютерним обладнанням, меблями; вентиляція 

повітря природна, освітлення електричними лампами в плафонах закритого 
типу, на першому поверсі винесений за межі сховища загальний вимикач. 

  Два архівосховища загальною площею 56 кв.м. розміщені на 
першому та другому поверхах, які завантажені на 100%. В архівосховищах 

встановлено стелажне обладнання, на яких розміщені  не закартоновані 
документи  (у в’язках), у зв’язку з різними розмірами справ. Санітарно -
гігієнічний режим дотримується, проводиться знепилення стелажного 

обладнання пилососом та вологе прибирання приміщення, ведеться контроль 
щодо профілактики появи (знешкодження) шкідників (гризунів, комах). 

Придбано електронні гігрометри для здійснення контролю температурно -
вологісного режиму в архівосховищах, заведено журнали для реєстрації 

показників. Доступ в архівосховища сторонніми особами ведеться в журналі 
відвідування сховищ сторонніми особами. Порядок доступу до приміщення 

Трудового архіву затверджено головою районної ради.   
 Протягом  2017 - 2019 років проведено слідуючі роботи у приміщені 

Трудового  архіву: 
  технічне обслуговування електричного устаткування  (опір ізоляції 

кабелів та проводок);  
  роботи з вогнегасного оброблення перекриття та несучих дерев’яних 
конструкцій покрівлі приміщення; 

 поточний ремонт робочої кімнати для прийому відвідувачів та частково 
коридору; 

  замінено двері у робочу кімнату на пластикові, у коридорі -  на залізні, 
згідно вимог; 

 перший поверх обладнано автоматичною сигналізацією та системою 
оповіщення на пульт центрального спостереження у м. Кропивницьку, 

технічне обслуговування якої щомісячно проводиться спеціалістом ТОВ 
«Пожежно-техногенна безпека»; 

 розроблено план евакуації працівників та архівних документів Трудового 
архіву І та ІІ поверхів, також інструкцію з пожежної безпеки, які затверджені 

завідувачем архіву та погоджено з Голованівським РВ УДСНС України в 
Кіровоградській області. У приміщені наявні  чотири вогнегасники – 2 на 



першому  поверсі, 2 на другому, ведеться контроль за своєчасним технічним 
обслуговуванням вогнегасників. 

 До штатного розпису  Трудового архіву включено посади завідувача, 
архівіста І і ІІ категорії та 0,5 штатної одиниці головного  бухгалтера. 
Посадові інструкції для працівників Трудового архіву (архівіст І і ІІ категорії, 

головний бухгалтер) розроблені  та затверджені завідувачем Трудового 
архіву. Для зберігання справ ліквідованих підприємств,  що знаходяться на 

території Перегонівської сільської ради (ВАТ «Перегонівський цукровий 
завод» та АФ «Вітчизна» (колгосп ім.Кірова у кількості 1777 од.зб.) в 

приміщенні сільської ради виділено сховище площею 12 кв.м., 
завантаженість якого складає 100%. За збереженість документів та надання 

інформації для виконання довідок соціально-правового характеру несе 
відповідальність архівіст ІІ категорії Трудового архіву (0,5 штатної одиниці).  

 На протязі  2017 - 2019 років у Трудовий архів було прийнято на 
довгострокове зберігання документи від 6 ліквідованих юридичних осіб 

незалежно від форм власності, підпорядкування та фізичних осіб – 
підприємців, які припинили свою діяльність, що діяли на території 

Голованівського району в кількості 1005 од.зб., 301 бокс та 16 мішків 
виборчої документації. На прийняті документи заведено  справи фондів та 
внесено зміни в облікову документацію. Вибуло 177 справ тимчасового 

зберігання, 678 боксів та  234 пакування виборчої документації, шляхом 
спалення. 

Станом на 01 січня 2020 року на зберіганні у Трудовому архіві 
знаходяться 104 фонди, 15848 од.зб. (у тому числі ті, що зберігаються в 

сховищі приміщення Перегонівської сільської ради)  за 1944 – 2019 роки, а 
також 301 бокс та 16 мішків виборчої документації. Усі документи описано 

та пронумеровано. 
Облік документів ведеться згідно з книгою обліку надходжень 

(вибуття) документів, списком фондів, аркушами фондів, реєстром описів, 
описами справ. 

Облікові документи на фонди зберігаються в робочій кімнаті для 
акліматизації документів у дерев’яних шафах та перебувають у задовільному 
стані. 

           Прийом відвідувачів здійснюється в одній із робочих кімнат. Протягом 
2017 - 2019 року Трудовим архівом у роботі із зверненнями громадян було 

опрацьовано   на особистому прийомі 1007 заяв,  261 запит від фізичних та 
юридичних осіб згідно Класифікатора,  видано  1484 архівних довідок, 

необхідних для соціального захисту громадян.   
 Довідки та відповіді оформляються на бланку Трудового архіву, за 

підписами завідувача і архівіста І категорії та засвідчуються гербовою 
печаткою архіву. Відповіді на запити надаються своєчасно. Скарг від 

громадян по виконанню запитів соціально-правового характеру не 
надходило. 

 Трудовий архів тісно співпрацює з відділами УПФУ Кіровоградської 
області у Голованівському районі, крім виконання запитів, надаються архівні 



документи для зустрічних перевірок. Протягом 2017 – 2019 років   складено 
263 акти про результати  зустрічних перевірок.    

 Фінансування Трудового архіву селищних, сільських рад  
Голованівського району здійснюється за рахунок субвенцій з бюджетів 
органів місцевого самоврядування.  

На утримання Трудового архіву  та забезпечення умов роботи 
працівників архіву, згідно районної Програми «Про створення соціально -

економічних для реалізації діяльності Об’єднаного Трудового архіву 
селищних, сільських рад Голованівського району на 2017 - 2019 роки» 

(затверджена рішенням сесії Голованівської районної ради від 23 грудня 2016 
року №138, із змінами від 21 липня 2017 року №205)  було заплановано 

1110,8 тис.грн.:        

№ 
з/п 

Найменування 2017 рік 
( грн.) 

2018 рік 
( грн. ) 

2019 рік 
( грн. ) 

1 Заплановано 286100,00 375500,00 449200,00 

2 Фактично використано 263900,00 320300,00 406300,00 

Основні завдання Програми  2017 – 2019 років виконано. 
 

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  не голосувала  

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 
11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

15 Надольняк Ольга Іванівна  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович не голосував 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 
19 Сигляк Галина Володимирівна  за 



20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  22 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  03 

Прийнято рішення № 449  (додається). 

 
Слухали: Про затвердження районної програми «Про створення 

соціально-економічних умов для реалізації діяльності Об’єднаного 
Трудового архіву селищних, сільських рад Голованівського району на 

2020 рік». 
Інформує: Ярова Оксана Борисівна – завідувач Об’єднаного Трудового 

архіву селищних, сільських рад Голованівського району. 
 

Районна програма про створення соціально-економічних умов для 
реалізації діяльності Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських рад 

Голованівського району на 2020 рік розроблена відповідно до Конституції 
України, ст.13 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 
установи» (із змінами та доповненнями), розпорядження Президента України 

від 13 квітня 2005 року №957/2005-рп «Про невідкладні заходи щодо 
збереження національних архівних цінностей України», Положення про 

Об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських рад Голованівського 
району. Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної 

сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює питання, пов’язані з 
нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними та фізичними особами 

архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться. У 
Об’єднаному Трудовому архіві селищних, сільських рад Голованівського 

району на даний час зберігається 15848 одиниць зберігання від 104 установ 
різних форм власності за період 1944 – 2019 роки. Архівні документи є 

складовою частиною інформаційних ресурсів району для задоволення потреб 
громадян соціально-правового характеру. Їх інформативна цінність значно 

зросла в зв’язку з реформуванням народного господарства, зміною форм 
власності, приватизації майна, розпаювання земель та ін.  

Мета Програми полягає у створенні належних умов для зберігання 

документів довгострокового зберігання.  



Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах 
коштів, передбачених у районному бюджеті. Прогнозований обсяг 

фінансування завдань Програми становить 434,1 тис. грн. Розрахунок 
вартості окремих завдань визначається окремими кошторисами в залежності 
від нагальних потреб. 

 
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  не голосувала  

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

15 Надольняк Ольга Іванівна  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович не голосував 
17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 
20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  22 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 



«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 450  (додається). 

 
Слухали: Про затвердження фінансового плану КНП «Голованівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської районної 

ради на 2020 рік. 
Інформує: Фоменко Марина Петрівна – головний лікар КНП 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 
 

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

обслуговує в 2019 році 28371 чоловік: 23777 дорослого населення, 4594 
дитячого населення Голованівського району.  

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

2019  рік планує отримати  бюджетних асигнувань в сумі 17 778,3 тис. грн в 
тому числі: 12 000,0 тис. грн. від Національної служби здоров’я  України, 

5 778,3 тис. грн. кошти районного бюджету. 
Кількість штатних посад по Голованівському центру первинної медико-

санітарної допомоги Голованівської районної ради становить 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. 
Дохідна частина фінансового плану на  2020 рік : 

рядок 1000«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» 
становить 17 778,3 тис. грн. (доходів загального фонду місцевого бюджету).  

Витрати установи складаються з: 
рядок 1010«Собівартість реалізованої продукції»  разом становить  16 325,1                     

тис. грн. складається в тому числі з : 
матеріальні затрати  становлять – 829,3 тис. грн. в тому числі: 
 «Витрати на сировину» - 393,0 тис. грн. 

 «Витрати на паливо» - 241,0 тис. грн. 
 «Витрати на електроенергію» - 195,3 тис. грн. 

 «Витрати на оплату праці»  – 11 888,5 тис. грн.  
Відрахування на соціальні заходи  – 2 615,5 тис. грн.  

Амортизація – 239,0 тис. грн. 
Інші операційні витрати – 752,8 тис. грн. 

 «Оплата послуг» 287,3 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, 
оплата інтернет послуг, охорона об'єкту, утилізація відходів, протипожежні 

заходи); 
 медикаменти для пільгових груп населення  - 395,0 тис. грн.   

 видатки на відрядження – 70,5 тис. грн. 
Рядок 1030«Адміністративні витрати» становить»  -  1 448,9 тис. грн. 



Матеріальні затрати  становлять – 18,4 тис. грн. в тому числі: 
 «Витрати на зв’язок» - 8,8 тис. грн. 

 «Видатки на відрядження» - 9,6 тис. грн. 
Витрати на оплату праці  – 1 040,5 тис. грн.  
Відрахування на соціальні заходи   – 228,9  тис. грн.  

Інші операційні витрати – 161,1 тис. грн. 
 «Оплата послуг» (супроводження та обслуговування програмного 

забезпечення та оргтехніки, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата 
інтернет-послуг, охорона об'єкту); та інше –161,1 тис. грн; 

«Рядок 1080 «Інші операційні витрати» становить – 4,3 тис.грн. 
(відшкодування за орендоване приміщення). 

Інші операційні витрати  - 4,3 тис.грн.  
Усього виплат на користь держави – 5 087,4 тис.грн., із них: 

-    «єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
– 2 844,4 тис. грн..; 

-   «земельний податок» - 122,8 тис.грн.; 
-   «податок на доходи фізичних осіб» - 1 970,2 тис.грн..; 

-   «інші (штрафи, пені, неустойки) – 150,0 тис.грн. 
Капітальні видатки: 
Рядок 4020 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших 

необоротних матеріальних активів – 0,00 тис. грн. ( медичне обладнання); 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

 
Виступили: депутат районної ради Чушкін О.І. із запитанням в контексті 

даного питання. 
Фоменко М.П. з відповіддю на 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  не голосувала  

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 



12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

15 Надольняк Ольга Іванівна  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович не голосував 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 
19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  не голосував  

 
 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  21 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  04 
Прийнято рішення № 451  (додається). 
 

Слухали: Про затвердження фінансового плану КНП «Голованівська 
центральна районна лікарня» Голованівської районної ради на 2020 рік. 

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

 
 Комунальне некомерційне підприємство «Голованівська центральна 

районна лікарня» Голованівської районної ради на 2020 рік планує отримати 
бюджетних асигнувань в сумі 45019,9 тис.грн. 

 Кількість штатних посад по КНП «Голованівська ЦРЛ» становить 304,5 
штатних одиниць, в т.ч.: 

лікарі     - 58,25 шт.од.; 
середній медперсонал  - 117,75 шт.од.; 

молодший медперсонал - 76,75 шт.од.; 
інший персонал   - 51,75 шт.од. 
Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік:  

Рядок 1000 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» 
становить 45019,9 тис.грн. (доходів загального фонду місцевого бюджету). 

Витрати підприємства складаються з: 
Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 40695,3 

тис.грн. складається в тому числі з: 
матеріальні затрати становлять: 

- «Витрати на сировину» - 391,4 тис.грн.; 
- «Витрати на паливо»  - 1609,8 тис.грн.; 



- «Витрати на електроенергію»- 735,8 тис.грн. 
- «Витрати на оплату праці» - 20210,2 тис.грн. 

Відрахування на соціальні заходи – 4446,3 тис.грн.; 
Амортизація – 6630,9 тис.грн. 
Інші операційні витрати – 6670,9 тис.грн. 

Придбання інсуліну для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 
– 1356,2 тис. грн. та інше.  

Рядок 1030 «Адміністративні витрати» становить – 4324,6 тис.грн. 
Матеріальні затрати становлять в тому числі: 

 «Витрати на зв'язок» - 30,3 тис.грн. 
 «Видатки на відрядження»  - 12.0 тис. грн.. 

 Витрати на оплату праці – 1822,9 тис.грн. 
Відрахування на соціальні заходи – 401.0 тис.грн. 

Інші операційні витрати – 1878,4 тис.грн. 
Усього виплат на користь держави – 9562 тис.грн., із них: 

 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» - 
5248,3 тис.грн.; 

 земельний податок – 20,1 тис.грн.; 
 податок на доходи фізичних осіб – 4294,1 тис.грн. 
Капітальні видатки: 

Рядок 4020 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших 
необоротних матеріальних активів – 0,00 тис.грн. 

Рядок 4060 Капітальний ремонт – 0,00 тис.грн.  
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

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

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  не голосувала  

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 
11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 



13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

15 Надольняк Ольга Іванівна  утрималась 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович не голосував 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 
19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  20 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  01 

«не голосували»  -  04 
Прийнято рішення № 452  (додається). 
 

Слухали: Про передачу комунального майна в оренду. 
Інформує: Рокочук Дмитра Сергійовича – заступника голови районної 

ради. 
  

З метою раціонального використання майна спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ Голованівського району, керуючись 

пунктом 20 частини 1 статті 43 та статтею 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішеннями районної ради від 12 травня 2010 

року № 326 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл та селищ району», від 13 липня 2012 року № 211 «Про Методику 

розрахунку, пропорції розподілу та порядок використання плати за оренду 
майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ 

Голованівського району» пропонується передати в оренду майно спільної 
власності територіальних громад сіл та селищ Голованівського району 
терміном з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року та встановити орендну 

плату 1 грн. за 1 кв.м. в рік наступним установам: 
- Голованівська районна державна адміністрація – 584 кв.м., гаражі – 98 

кв.м.; 
- Фінансове управління Голованівської районної державної адміністрації - 

141 кв.м.; 
- Відділ агропромислового розвитку Голованівської районної державної 

адміністрації - 70 кв.м.; 
- Голованівська селищна рада – 196 кв.м.; 



- Головне управління Пенсійного фонду в Кіровоградській області – 260 
кв.м.; 

- Голованівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
– 74 кв.м.; 
- Об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських рад Голованівського 

району – 106 кв.м.; 
- Територіальний центр соціального обслуговування Голованівського району 

(гараж) – 18 кв.м. 
 

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  не голосувала  

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 
11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

15 Надольняк Ольга Іванівна  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович не голосував 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 
19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  не голосував  

 
 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 



«за»    -  21 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  04 

Прийнято рішення № 453  (додається). 

 
Слухали: Про передачу комунального майна в безоплатне користування. 

Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 
районної ради.  

 
 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

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

пропонується надати в безоплатне користування майно спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ району, а саме нежитлові приміщення, 

терміном з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року установам, які 
фінансуються з державного бюджету, а саме: 

- Голованівське управління ГУ ДПС у Кіровоградській області (вул. Паркова, 
11)- 599,52 кв.м.; 
- Голованівський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області (вул. 

Соборна, 23) - 99,8 кв.м.; 
- Голованівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Головного управління юстиції у Кіровоградській області (вул. 
Соборна, 23) – 116 кв.м. 

- Управління соціального захисту населення Голованівської районної 
державної адміністрації (вул. Соборна, 23) -354,84 кв.м.  

 - Кіровоградський обласний військовий комісаріат (вул. Паркова, 28) - 441,3 
кв.м. 

 
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  не голосувала  

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 



6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

15 Надольняк Ольга Іванівна  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович не голосував 
17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 
20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  не голосував  

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  04 

Прийнято рішення № 454  (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 центральна районна лікарня». 

 

Відповідно до частини 5 статті 60 закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Порядку управління об’єктами спільної 

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

«Голованівська центральна районна лікарня» просить надати дозвіл на 
списання основних засобів, які належать до спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району: Апарат УЗТ 1, 
інвентарний номер 10470412, дата введення в експлуатацію - 2008 р., 

первісна балансова вартість – 9229 грн., залишкова балансова вартість -  0 
грн., Акт на списання основних засобів ОЗ-3 від 21 жовтня 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  не голосувала  

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

15 Надольняк Ольга Іванівна  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович не голосував 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 
20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  не голосував  

 

 
 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  04 

Прийнято рішення № 455  (додається). 
 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж селища Голованівськ на території Голованівської селищної 

ради Голованівського району Кіровоградської області. 



Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради. 

  
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

селища Голованівськ на території Голованівської селищної ради 

Голованівського району Кіровоградської області та відповідно до статті 46 
Закону України «Про землеустрій» пропонується затвердити проект 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж селища Голованівськ площею 
120,0160 га на території Голованівської селищної ради Голованівського 

району Кіровоградської області  та встановити межі селища Голованівськ 
згідно проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж селища 

Голованівськ 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  не голосувала  

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 
11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

15 Надольняк Ольга Іванівна  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович не голосував 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 
20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  не голосував  



 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  21 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  04 
Прийнято рішення № 456  (додається). 

 
Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж с. Журавлинка на території Журавлинської сільської ради 
Голованівського району Кіровоградської області 

Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради.  

 
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. 

Журавлинка на території Журавлинської сільської ради Голованівського 
району Кіровоградської області та відповідно до статті 46 Закону України 
«Про землеустрій» пропонується затвердити проект землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж с. Журавлинка площею 335,0624 га на території 
Журавлинської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області та встановити межі с. Журавлинка згідно проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж с. Журавлинка 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  не голосувала  

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 



9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

15 Надольняк Ольга Іванівна  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович не голосував 
17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 
20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  не голосував  

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  04 

Прийнято рішення № 457  (додається). 
 
Слухали: Про затвердження районної програми по створенню соціально-

економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської 
організації інвалідів КООІ  ВОІ СОІУ на 2020 рік. 

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

 
 Головною метою Програми по створенню соціально-економічних умов 

для реалізації статутної діяльності Голованівської організації  інвалідів КООІ 
ВОІ СОІУ на 2020 рік є:  

- створення соціально-економічних умов реалізації статутної діяльності 
районної організації інвалідів;  

- досягнення певних успіхів в інтеграції та адаптації інвалідів у суспільстві;  
- організація дозвілля інвалідів 

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватись у 
межах коштів, що передбачаються у районному бюджеті на заходи по 
сприянню діяльності Голованівської організації інвалідів КООІ ВОІ СОІУ. 

Всього на виконання заходів програми передбачається 90 тис.грн. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 



 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  не голосувала  

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

15 Надольняк Ольга Іванівна  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович не голосував 
17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 
20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  не голосував  

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  21 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  04 
Прийнято рішення № 458 (додається). 

 
Слухали: Про внесення змін до рішення Голованівської районної ради 

від 12 травня 2010 року № 326 «Про управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл та селищ району». 

Інформує: Ковтун Алла Борисівна – начальник відділу з питань 
юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради. 

 



Рішення районної ради  «Про управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ району» було прийнято 12 травня 2010 

року. За цей час законодавство України зазнало багато змін, тому 
пропонується затвердити в новій редакції: 
 Порядок управління спільною власністю територіальних громад сіл та 

селищ району; 
 Перелік підприємств, установ та організацій спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл району; 
 Перелік підприємств, установ і організацій спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл району, право забезпечувати галузеву 
політику яких надане структурним підрозділам районної державної 

адміністрації без права розпорядження майном спільної власності 
територіальних громад селищ та сіл району, що перебувають на балансі 

даних підприємств, установ та організацій.  
А також, рішення доповнено новим додатком «Перелік нерухомого 

майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ 
Голованівського району. 

 
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  не голосувала  

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 
11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

15 Надольняк Ольга Іванівна  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович не голосував 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 
19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 



21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  не голосував  

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  04 

Прийнято рішення № 459  (додається). 

 
Слухали: Про внесення змін до Програми соціального захисту 

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

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
Голованівського району на 2016-2020 роки. 

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

 
Пропонується внести зміни до Програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення, громадян, які опинилися в складних 
життєвих обставинах, осіб з інвалідністю , ветеранів війни, праці, та 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Голованівського району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної 
ради від 25 грудня 2015 року № 27, виклавши пункт 28 «Заходи щодо 

реалізації програми соціального захисту малозабезпечених верств населення, 
інвалідів, ветеранів війни, праці, та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи Голованівського району на 2016-2020 роки» в 
новій редакції «Забезпечити безплатний проїзд автомобільним транспортом 

загального користування: 1) на міжміських маршрутах осіб з інвалідністю 
внаслідок війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю загального 

захворювання І групи та дітей з багатодітних сімей». 
 

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  не голосувала  

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

15 Надольняк Ольга Іванівна  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович не голосував 
17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 
20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  не голосував  

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  21 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  04 

Прийнято рішення № 460 (додається). 
 
Слухали: Про внесення змін до районної цільової соціальної програми 

«Дитяче харчування» на 2016-2020 роки. 
Інформує: Туз Сергій Віталійович – начальник відділу освіти, молоді та 

спорту районної державної адміністрації. 
 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статей 5, 19 Закону України «Про охорону дитинства», статті 21 

Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету 
Міністрів України від 2 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження Порядку 

надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та 
професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких 

звільняються від обкладання податком на додану вартість» пропонується 



внести зміни до районної цільової соціальної програми «Дитяче харчування» 
на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням районної ради від 26 лютого 

2016 року № 45, виклавши її у новій редакції . 

 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  не голосувала  

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 
11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

15 Надольняк Ольга Іванівна  за 

16 Погорєлов Сергій Леонтійович не голосував 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 
19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  не голосував 

 
 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  21 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  04 



Прийнято рішення № 461  (додається). 
 

 
Всі питання, які виносилися на розгляд тридцять третьої сесії  районної 

ради сьомого скликання, розглянуто. 

Тридцять третю сесію районної ради оголошую закритою. 

 

 

 

Голова районної ради       Богдан КУЧМІЙ 

 

 

 


