
                                                            

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
 

П Р О Т О К О Л  
 

пленарного засідання ХХХVІІІ сесії районної ради 
VІ скликання  

 
17 липня 2015 року        смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 
Засідання завершилося – 12.00 
 
Усього депутатів – 48 
Присутні - 25 
Відсутні -  23 
 
Президія: 
Чушкін Олексій Іванович – голова Голованівської районної ради; 
Козак Володимир Володимирович – заступник голови районної ради; 
Голімбієвський Олег Дмитрович -  голова районної державної адміністрації  
 
Головує: Чушкін О.І. – голова районної ради.  
 
Голова районної ради:  
 
На сесії присутні, згідно з даними реєстрації  25 депутатів. 
Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 
Тридцять восьму  сесію районної ради оголошую відкритою. 
 
У роботі сесії районної ради  беруть участь: 
- депутати районної ради; 
- сільські та селищні голови; 
- керівники установ, підприємств та організацій району; 
- запрошені. 
 
Розпочинаємо роботу пленарного засідання. 
На тридцять восьмій  сесії районної ради пропонується розглянути наступні  
питання:  
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 
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1. Про  стан виконання районної цільової програми протидії торгівлі людьми 
на період до 2015року. 

Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 
управління соціального захисту населення райдержадміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
2. Про  стан виконання районної цільової соціальної програми підтримки 
сім’ї до 2016року. 

Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 
управління соціального захисту населення райдержадміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
3. Про стан виконання Програми з відновлення, модернізації та ремонту 
систем опалення закладів культури на 2012-2015роки. 

Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника відділу 
культури, туризму та культурної спадщини 
райдержадміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
4. Про внесення змін до рішення районної ради від 30 січня 2015року № 478 
«Про районний бюджет на 2015рік». 

Інформація: Дударя Василя Серафимовича – начальника 
фінансового управління райдержадміністрації.  
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
5. Про припинення діяльності районного центру фізичного здоров’я «Спорт 
для всіх». 

Інформація: Гонтюк Наталії Борисівни – завідувача сектору 
молоді та спорту райдержадміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
6. Про комплексну районну програму запобігання та реагування на 
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у 
Голованівському районі на 2015-2019роки. 

Інформація: Прудкого Василя Васильовича – начальника 
Голованівського РВ У ДСНС України у Кіровоградській області. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
7. Про затвердження районної цільової програми розвитку водного 
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період 
до 2021року у Голованівському районі. 

Інформація: Клименка Олександра Вікторовича – начальника 
відділу агропромислового розвитку Голованівської 
райдержадміністрації. 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
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8. Про затвердження технічних документацій по нормативній грошовій 
оцінці земельних ділянок на територіях Молдовської, Перегонівської, 
Крутеньківської, Капітанської сільських рад. 

Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу 
Дерземагентства у Голованівському районі. 
 

Вносить питання: депутатська фрація «ВО «Батьківщина» 
9. Про звернення депутатів Голованівської районної ради до Кабінету 
Міністрів України та Верховної ради України 

Інформація: Бербеги Олега Володимировича – голови постійної 
комісії районної ради  з питань регламенту, депутатської етики, 
законності, зв’язків з органами місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального устрою. 
 

Вносить питання: районна рада 
10. Про звернення депутатів Голованівської районної ради до Президента 
України та Кабінету Міністрів України щодо ситуації навколо ТОВ 
«Побужський феронікелевий комбінат». 
  Інформація: Чушкіна Олексія Івановича – голови районної ради. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 
11. Про створення на базі загальноосвітніх навчальних закладів навчально-
виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад». 

Інформація: Коломійчука Михайла Анатолійовича – 
начальника відділу освіти районної державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
12. Про  присвоєння Люшнюватській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів 
імені Валентина Мороза. 

 Інформація: Коломійчука Михайла Анатолійовича – 
начальника відділу освіти районної державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна рада 
13. Про внесення змін до Порядку управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад селищ та сіл району. 

Інформація: Козака Володимира Володимировича – заступника 
голови районної ради. 
 

Вносить питання: районна рада 
14. Про внесення змін до Регламенту Голованівської районної ради  

 Інформація: Козака Володимира Володимировича – заступника 
голови районної ради. 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
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15. Про внесення змін до Положення про присудження районних премій 
обдарованим учням та педагогічним працівникам. 

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

Вносить питання: районна державна адміністрація 
16. Про внесення змін до районної цільової соціальної програми «Молодь 
Голованівщини». 

 Інформація: Гонтюк Наталії Борисівни – завідувача сектору 
молоді та спорту райдержадміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 
17. Про внесення змін і доповнень до Програми енергоефективності 
Голованівського району на 2012-2015роки. 

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

Вносить питання: районна державна адміністрація 
18. Про внесення змін та доповнень до Стратегії соціального і економічного 
розвитку Голованівського району на 2013-2020роки. 

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

Вносить питання: районна державна адміністрація 
19. Про внесення змін до програми охорони, захисту, раціонального 
використання та відтворення полезахисних лісових смуг на 2014-2015роки. 

 Інформація: Клименка Олександра Вікторовича  - – начальника 
відділу агропромислового розвитку Голованівської 
райдержадміністрації. 
 

 
 Питання попередньо обговорені і погоджені у відповідних постійних 
комісіях. 
 
 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку 
денного сесії і прийняти його за основу. 
 
Чи є інші пропозиції? 
Немає. 
Прошу голосувати. 
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Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є зауваження, зміни,  доповнення до порядку денного? 
Надійшов депутатський запит від депутата районної ради Комашка Григорія 
Віталійовича. Пропоную включити до порядку денного питання «Про 
депутатський запит депутат районної ради Комашка Г.В.» 
Прошу голосувати за запропоновані зміни до порядку денного.  
 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Дякую. Питання вносяться до порядку денного. 
 

Нагадую, що відповідно до Регламенту районної ради для доповіді 
надається до 45 хвилин, інформації до 15 хвилин, виступу – до 10 хвилин. 
Немає заперечень? Немає. 
 

Переходимо до розгляду першого питання порядку денного «Про  
стан виконання районної цільової програми протидії торгівлі людьми на 
період до 2015року». 

Слово для доповіді надається Дудник Антоніні Анатоліївні – 
начальнику управління соціального захисту населення  
райдержадміністрації. 
 
Дудник А.А.: 
 Шановні депутати та запрошені! 
 В  Голованівському районі  станом на 01.06.2015 фактів у сфері 
торгівлі людьми не зафіксовано.   
 Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 
03.01.2013 №2-р затверджена  районна цільова соціальна програма протидії 
торгівлі людьми на період до 2015 року. В районній газеті «Вісник 
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Голованівщини», на сайті Голованівської райдержадміністрації надрукована 
стаття «Порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми». 
 У бібліотеках району здійснювалось поповнення бібліотечних фондів 
документами з питань проблеми торгівлі людьми та пов’язаній з нею 
злочинній діяльності.  
 Районна бібліотека для дорослих, співпрацюючи із спеціалістами 
управління юстиції райдержадміністрації, надавала громадянам  допомогу у 
відборі  необхідних документів правового характеру, проводила огляди 
літератури та періодичних видань, що надійшли до бібліотеки, а також  
надавала інформаційно – бібліографічну допомогу.  
 Здійснювали роботу з важко вихованими підлітками за допомогою 
бесід, інформаційних годин, зустрічей, лекцій. 
 Приділяли увагу обслуговуванню жінок, спрямовуючи її на 
профілактику захворювань,  протидії проституції, торгівлі людьми.  Брали  
участь у бібліотечних заходах  в рамках функціонування жіночого клубу 
«Надія». 
 У рамках функціонування юнацького психолого - консультативного 
пункту «У пошуках себе», було  проведено «поради»  психолога «Що робити, 
коли…?» та молодіжний калейдоскоп «Це твоє життя. Виборюй його!». 
 Також для широкого кола читачів організовано виставку-пораду  
«Проблеми в сім’ї? Відповіді в книгах».Для юнацтва та учнівської молоді 
селища було  проведено  відео - огляд  «Заручники малих градусів».  
 До Дня Конституції України в районній бібліотеці для дорослих 
організовано тематичну поличку «Конституція України: вивчаємо, 
пам’ятаємо, поважаємо». 
 Голованівським районним центром зайнятості проводиться 
інформаційно-роз’яснювальна робота серед громадян, які звернулися до 
служби зайнятості, з питань протидії торгівлі людьми. У секторі запобігання 
соціальним ризикам  створено інформаційний куточок «Працевлаштування 
за кордоном: за і проти», у якому розміщені законодавчі акти України про 
ліцензування, щодо прав мігрантів, торгівлі людьми, угод про взаємне 
працевлаштування громадян.  До уваги бажаючих створено тематичні папки 
«Дізнайся більше про Шенгенську візу», «Поради тим, хто збирається за 
кордон», «10 кроків до безпечної співпраці з посередником» та інші. В 
приміщеннях сільських і селищних рад розміщено інформацію про заходи з 
питань протидії торгівлі людьми.  
 Протягом січня-травня 2015 року організовано і проведено 9 
профконсультаційних семінарів з питань запобігання нелегальній трудовій 
міграції і торгівлі людьми, на яких обговорювалися причини виїзду українців 
на роботу за кордон, ризики нелегального працевлаштування, наслідки 
трудової міграції, шахрайські схеми, інформація про організації та установи, 
що здійснюють підтримку громадян України, які перебувають за кордоном, 
розглядаються методи пошуку роботи в Україні. Семінар відвідали 107 
безробітних осіб.    



 7 

 Спеціалістами Голованівського РЦСССДМ проводиться моніторинг у 
сфері протидії торгівлі людьми. Організовано інформаційно-роз’яснювальну 
роботу серед населення, спрямовану на запобігання потраплянню в ситуації, 
які пов’язані з торгівлею людьми. 
 В районному центрі зайнятості населення спеціалістами РЦСССДМ 
проводяться бесіди, з питань протидії торгівлі людьми на теми: «Торгівля 
людьми», «Жінка і праця», «Нелегальні трудові міграції», «Молодь на ринку 
праці».  
Дякую за увагу! 
 
Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 513 (додається). 
 

Наступне питання порядку денного  «Про стан виконання районної 
цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016року». 

Доповідає Дудник Антоніна Анатоліївна. 
 
Дудник А.А.: 
 Шановні депутати! 
 Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 
24.01.2014 №26-р затверджена  районна цільова соціальна програма 
підтримки сім’ї  до 2016 року.  
 В  Голованівському районі  діє координаційна рада  з питань сім’ї, 
гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї 
та протидії торгівлі людьми, затверджена розпорядженням голови районної 
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державної адміністрації від 17.02.2014 року №56-р. Протягом 2015 року 
проведено 2 засідання.  
 З метою відзначення в районі «Дня матері» 13 травня 2015 року в 
приміщені читального залу районної бібліотеки було проведено святковий 
вогник приурочений до Дня матері та Міжнародного дня сім’ї. На святковий 
захід були запрошені жінки, які мають почесне звання «Мати-героїня», 
матері з прийомних сімей району.  
 7 червня 2015 року  у м. Кіровограді відбувся ХІ обласний фестиваль 
сімейної творчості «Родинні скарби Кіровоградщини». Від Голованівщини  у 
фестивалі взяла участь творча родина з смт.Побузького Чекаль Наталія 
Олександрівна та Косенко Григорій Афанасійович в номінації «сімейний 
дует». 
 Протягом  2015  року діяльність бібліотек була спрямована на 
виконання Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 
року. 
 Зокрема, Голованівською районною бібліотекою для дорослих 
пріоритетним напрямком роботи було визначено роботу по родинному 
вихованню. Бібліотекарі взаємодіяли з дітьми, батьками та місцевою 
громадою: організували  сімейний  абонемент,  до  запису  в  який  ввійшли  
не лише пізнавальні книги для сімейного читання, видання з питань 
виховання дітей, а й художні твори, які розповідають про відносини  між  
людьми,  створення  сімейного  затишку,  дотримання родинних  традицій,  
загальнолюдських  цінностей,  вирішення щоденних проблем. Також для цієї 
категорії користувачів було  створено тематичні картотеки інформаційних 
матеріалів і дайджестів, електронних баз даних: «Сім’я. Діти.  Суспільство»,  
«Сімейна  скарбничка», створено електронні бази даних, в яких відображено 
матеріали щодо розвитку дітей,  соціальних пільг.  
 Під час реалізації програми «Бібліоміст» створили блог для молодих 
мам «Ми - разом!», який став корисним для молодих сімей району. 
Щомісячно  молоді мами здійснювали подорожі по сайтах щодо питань 
соціального забезпечення, знайомилися з статтями Сімейного Кодексу 
України, які стосуються прав матері і дитини. Було проведено  подорож по 
сайтах «Як заощаджувати на покупках не заощаджуючи на дитині» , «Як 
організувати своє життя з дитиною, щоб усе встигнути». Для молодих 
батьків щоквартально випускається інформаційна листівка «Інтернет – 
ресурси для молодих сімей» з переліком рекомендованих сайтів за темами 
подорожей. 
 Взаємодіючи з сім’ями, бібліотека  надавала ряд послуг для організації 
змістовного дозвілля та читання родини влітку. За програмою літніх читань 
здійснювала роботу над окремим планом  заходів   «Бібліотека під зеленими 
вітрилами», який став  основною  складовою проекту «Бібліотека: з книгою 
по життю», яку було засновано  ще у 2013 році і, яка діє донині. 
 Найбільш ефективними, дієвими під час реалізації цього проекту  стали  
активні форми роботи, які створювали  настрій, бажання проявити свої 
здібності, знання, кмітливість, ініціативу, сприяли розвитку творчих, 
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інтелектуальних здібностей. Проводились тематичні бесіди, бесіди-
обговорення, прес-студії,  обмін враженнями («Я прочитав і вам раджу», 
«Моє книжкове відкриття», «Маленькі шедеври великої літератури»). 
Обслуговування соціально незахищених груп населення, інвалідів та людей 
похилого віку сьогодні є пріоритетним напрямком діяльності бібліотеки. 
Тому бібліотекарі  запровадили обслуговування пенсіонерів   та  членів  їх  
сімей  за  місцем  проживання  (благодійні відвідини з книгами, газетами, 
журналами), створили Вищу народну школу, де люди поважного віку можуть 
навчитися комп’ютерної грамотності, спілкуватись із членами родини, які 
географічно віддалені, через електронну пошту, соціальні мережі, скайп - 
зв’язок. Також працівники бібліотеки намагаються допомогти таким людям 
перебороти почуття самотності, невпевненості в собі та своїх силах, 
повертаючи їм віру в себе. «Років багряних листопад …» - саме з таких 
поетичних рядків розпочалася  розмова, яка відбулася в нашій бібліотеці з 
пенсіонерами. Вона дала можливість кожному читачеві – пенсіонеру 
ознайомитись з новими правилами виплати пенсій і допомоги. 
 З нагоди Дня матері працівники бібліотеки організували виставку-шану 
«Вишивала долю мати…» та виставку-пораду «Проблеми в сім’ї? Відповіді в 
книгах». 
 Для молодих сімей проведено зустріч «Все починається з родини». 
«В ній материнська ласка та тепло» - під такою назвою у читальному залі 
бібліотеки відбулося свято родинних традицій, свято народних пісень, свято 
рідної мови. Активну участь у святкуванні взяла учнівська молодь 10 «А» 
класу місцевої школи. Доповненням до заходу стала книжково-ілюстративна 
виставка «Мово моя, українська». 
 Протягом 2015 року  у бібліотеці увагу користувачів привертають 
організовані постійно діюча книжкова виставка – презентація «Улюблені 
книги сім’Ї», куточок сімейного читання «Для мам і тат, що виховують 
малят». 
 У рамках функціонування інформаційно - ресурсного центру 
бібліотеки  надавали  користувачам безкоштовні інформаційні послуги: 
пошук правових актів у електронних базах даних; здійснювали видачу 
довідок про місце і дату публікації конкретного законодавчого документа; 
видачу літератури і періодичних видань у тимчасове користування; надавали  
консультативну допомогу у пошуку і виборі джерел інформації; надавали 
довідки за телефоном про місце і дату опублікування правового акту та ін. 
 Працівники   обслуговували користувачів, які цікавились, зокрема,  
питаннями  про земельну реформу в  Україні, питаннями   пенсійного  
законодавства, про Податковий та Бюджетний  кодекси України, інше. 
 Крім того, працівниками інформаційно – ресурсного центру було 
проведено значну роботу по залученню користувачів до користування 
мережею Інтернет стосовно обізнаності їх як у галузі правової освіти 
населення, так і в  наданні інформації  для професійних та власних потреб 
користувачів.  
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 У рамках роботи інформаційно-ресурсного центру було виготовлено та 
розповсюджено список корисних веб-ресурсів «Молода сім’я:  Як? Що? І до 
чого?». 
 2 червня 2015 року у центральному парку смт Голованівськ відбулися 
святкові заходи щодо відзначення Міжнародного дня захисту дітей.  
 З метою створення умов для творчого розвитку дітей та підтримки 
обдарувань відділом освіти та відділом культури, туризму та культурної 
спадщини Голованівської райдержадміністрації проведено районний 
фестиваль дитячої творчості «Мистецькі зірочки Голованівщини». У 
програмі фестивалю: виступ кращих вокалістів, хореографічних колективів, 
конкурс малюнка на асфальті, лялькова вистава з елементами гри, спортивні 
змагання, майстер-клас, дитяча дискотека. Всі учасники фестивалю та діти, 
які були присутні на святі отримали морозиво, а переможці конкурсів, 
змагань - призи. 
 Протягом січня-травня 2015 року до служби у справах дітей 
райдержадміністрації надійшло 1 повідомлення щодо вчинення насильства в 
сім’ї стосовно дитини.   
 Дана сім’я перебуває на обліку та під соціальним супроводом в службі 
у справах дітей райдержадміністрації та районному центрі соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді. В ході супроводу було надано послуги дитині, яка 
постраждала від жорстокого поводження, а саме: соціально – педагогічні, 
інформаційні, соціально-медичні та юридичні. З батьками проведено 
профілактичну роботу про недопустимість насилля в сім’ї, налагодження 
стосунків в сім’ї та попередження повторних випадків жорстокого 
поводження з дітьми в майбутньому. 
 З метою попередження насильства в сім’ї службою регулярно 
проводяться рейди «Сім’я і діти», в ході яких проводяться бесіди з батьками 
щодо відповідальності за виховання дітей, неналежного виконання 
батьківських обов’язків. Так, протягом січня – грудня поточного року 
здійснено 50 перевірок, про що свідчать складені акти обстежень умов 
проживання.  
 Виявлено випадки безвідповідального ставлення батьків до 
батьківських обов’язків. Батьків попереджено щодо умов проживання та 
виховання дітей. Дані сім’ї перебувають під контролем.  
 Притягнень до кримінальної відповідальності по статті 166 ККУ не 
було. Притягнуто до адміністративної відповідальності по статті 184 КУпАП 
(неналежне виконання батьківських обов’язків) – 2 батьків, винесено 
попередження служби у справах дітей райдержадміністрації 16 батькам. 
 З метою запобігання негативних проявів у молодіжному середовищі в 
районі проводяться щомісячні рейди “Діти вулиці”, “Вокзал”.  
 Протягом поточного року проведено 25 рейдів, в ході яких виявлено 16 
дітей, із них: 1 дитину влаштовано в кімнату тимчасового перебування 
дитячого відділення Голованівської ЦРЛ, 11 дітей тимчасово влаштовано в 
сім’ї близьких родичів, 1 дитину до Комунального закладу «Центр соціально-
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психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради, 3 дітей 
Заваллівська школа – інтернат. 
 З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі 
заступником голови райдержадміністрації видано відповідне доручення від      
17 січня 2013 року № 01-09/5/3, яким передбачено протягом 2013-2015 років 
проведення заходів щодо здійснення контролю за дотримання культурно-
розважальними закладами та закладами масового збору молоді нормативно-
правових актів щодо порядку відвідування, перебування в них дітей, 
заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження 
наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості. Склад робочої 
групи та графік проведення рейдів по місцях масового збору молоді 
поновлюється щороку.  
 Так, 26 січня 2015 року першим заступником голови 
райдержадміністрації затверджено склад робочої групи та графік проведення 
рейдів на 2015 рік. До складу робочої групи залучено представників служби у 
справах дітей, відділу освіти райдержадміністрації, районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дирекції ПТУ №38, РВ УМВС 
України в Кіровоградській області. 
 Протягом січня - червня поточного року регулярно проводились 
спільні перевірки по місцях масового відпочинку молоді: бари, базар, 
автовокзал, територія парку, торгові точки району.  
 Спеціалісти Голованівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  постійно проводять інформаційно-профілактичні заходи, 
спрямовані на підготовку молоді до самостійного життя, формування 
відповідального батьківства, недопущення жорстокого поводження в родині. 
При районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
продовжувало функціонувати спеціалізоване формування «Мобільний 
консультаційний пункт соціальної роботи» (далі МКП), в рамках діяльності 
якого протягом звітного періоду здійснено 13 виїздів, охоплено 12 населених 
пунктів району: с.Перегонівка, с. Іллічівка, с. Семидуби, с.Новосілка, 
с.Шепилове, с.Межирічка, Люшнювате, Побузьке, Пушкове, Крутеньке, 
Одая, Молдовка. Проведено: а). групові інформаційно-просвітницькі заходи 
на теми: «Відносини в колективі», «Відносини з однолітками», «Права та 
обов’язки учнів», «Твоє здоров’я у твоїх руках», «Виховання в учнів поваги 
один до одного», «Відносини учнів та вчителів», «Як захиститись від 
домашнього насильства», «Правила поведінки учнів на талих водах», 
«Профілактика правопорушень», «Здоровий спосіб життя» (бесіда), «Суїцид» 
(бесіда), «Життя без залежності», «Правда про куріння та туберкульоз», 
«Правопорушення та злочинність» (бесіда), «Знати, що жити» (бесіда), «Як 
запобігти ВІЛ інфікуванню» (бесіда), «Наркоманія серед молоді» (бесіда), 
«Причини та наслідки вживання наркотиків» (бесіда), «Туберкульоз» 
(бесіда), «Пивний алкоголізм», «Насильство в сім’ї». Категорія учасників: 
учнівська молодь. Місце проведення: Шепилівська ЗШ І-ІІ ст., 
Межирічківська ЗШ І-ІІІ ст., НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІІ ст..», 
«Крутенківська ЗШ І-ІІІст.», Вербівська ЗШ І – ІІ ст., НВК Семидубська ЗШ 
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І-ІІст. – ДНЗ, НВК «Новосільська ЗШ І-ІІ ст. – ДНЗ», Люшнюватська ЗШ І-
ІІІст., Молдовська ЗШ І-ІІІ ст., НВК «Розкішнянська ЗШ І-ІІст-ДНЗ», 
Побузька ЗШ І-ІІІст.. Категорія учасників: прийомні батьки, прийомні діти, 
члени сімей у СЖО. Проведення нарад з працівниками щодо допомоги у 
пошуку кандидатів, які бажають взяти на виховання та спільне проживання 
дитину- сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування, для 
створення прийомних сімей. В рамках діяльності спеціалізованого 
формування «Служба соціальної підтримки сімей»: на обліку перебуває 88 
сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Продовжував 
функціонувати консультаційний пункт при пологовому відділенні 
Голованівської РЦЛ з метою запобігання випадків відмов матерів від 
новонароджених дітей, здійснення соціального супроводження таких матерів. 
Матерів, які мали намір відмовитись від новонародженої дитини, протягом 
звітного періоду не було. З січня місяця 2015 року постійно здійснюється 
пошук кандидатів у прийомні батьки для створення прийомних сімей. 
Голованівський РЦСССДМ протягом звітного періоду продовжував 
проводити серед населення району інформаційну кампанію «Візьміть дитину 
у родину!». Продовжує постійно проводитися відбір на навчання кандидатів 
у прийомні батьки на створення прийомних сімей. У звітному періоді було 
зареєстровано 1 звернення (одна особа) на створення однієї прийомної сім’ї. 
Кандидату надано перелік необхідних документів, які потрібно надати нам в 
районний центр. На даний час необхідних документів не надано до 
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Системне 
проведення навчання для кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні 
батьки, батьки-вихователі здійснює обласний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді. РЦСССДМ лише подає запит на навчання та доставляє 
кандидатів на співбесіду. Голованівським РЦСССДМ постійно здійснюється 
соціальне супроводження вже створених прийомних сімей. Протягом 
звітного періоду 11 прийомним сім’ям (Гребеннікова, Ярова, Локайчук, 
Горалевич, Лівак, Краснопольська, Шевчук, Мішіні, Мусієнко, Заскальнюк – 
Дмитрунець, Ченчик), в них прийомних дітей 23 (Звєрєв А., Абрамчук В., 
Чекан А., Чекан І., Лозко Д., Табачинська Х., Табачинська К., Закушняк У., 
Бондаренко Д., Байбузан В., Порожнюк С., Володарська Ю., Володарська Т., 
Персіанінов В., Персіанінова Д., Кабінец А., Петрушка А., Ворона C., Ворона 
А., Зімниця А., Зімниця Л.,Зімниця Н., Зімниця А), надано 376 індивідуальну 
послугу, здійснено 36 візитів у прийомні сім’ї, відповідно складено 36 актів 
про результати візиту. Виготовлення друкованої продукції щодо різних форм 
сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування у звітному періоді не здійснювалося, в зв’язку з відсутністю 
фінансування. При Голованівському РЦСССДМ продовжує свою роботу 
Клуб спілкування прийомних сімей «Щаслива сім’я», в рамках якого в І 
кварталі проведено засідання на тему: «Щаслива дитина в щасливій родині». 
У ІІ кварталі, в рамках діяльності Клубу спілкування прийомних сімей 
«Щаслива сім’я», в читальному залі Голованівської дитячої районної 
бібліотеки проведено для прийомних батьків круглий стіл з нагоди «Дня 
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захисту дітей» на тему: «Дбайливі батьки – щасливі діти». 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 514 (додається). 

 
Наступне питання порядку денного  «Про стан виконання 

Програми з відновлення, модернізації та ремонту систем опалення 
закладів культури на 2012-2015роки». 

Слово для доповіді надається Піщик Тетяні Володимирівні – 
начальнику відділу культури, туризму та культурної спадщини 
райдержадміністрації. 
 
Піщик Т.В.: 
 
 Шановні депутати та запрошені! 
 Відділом культури, туризму та культурної спадщини Голованівської 
районної державної адміністрації проведено ряд заходів на виконання 
Програми з відновлення, модернізації та ремонту систем опалення закладів 
культури на 2012-2015 роки, а саме : 

- в 2013 році  переведено Голованівський РБК на альтернативний вид 
палива (пеллети). Послуги по теплопостачанню  надає ПП «АВКУБІ», якими 
і побудована котельня за власні кошти; 

- в 2013 році  в Молдовському СБК та Клинівському СК  придбано за 
спонсорські кошти та встановлено  опалювальні печі типу «Буллер». 
Орієнтовна  вартість 6 тис.грн; 
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- в 2014 році Красногірську сільську бібліотеку підключено до 
опалювальної системи сільської ради , а Пушківську сільську бібліотеку до 
системи опалення Агрофірми. Вартість робіт оплачено за спонсорські кошти; 

- в 2014 році в Олександрівському СК та Вербівському СБК  придбано  
за спонсорські кошти та встановлено опалювальні печі типу «Буллер». 
Орієнтовна вартість 13 тис.грн; 

- по плану на 2015 рік придбання та встановлення печі типу «Буллер» 
в Табанівському СК та Давидівському СК. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 515 (додається). 
 

Наступне питання порядку денного  «Про внесення змін до 
рішення районної ради від 30 січня 2015року № 478 «Про районний 
бюджет на 2015рік». 

Інформація Дударя Василя Серафимовича – начальника 
фінансового управління  райдержадміністрації. 
 
Дудар В.С.: 
 Шановні депутати! 
 Нам необхідно внести зміни до рішення районної ради від 30 січня 
2015 року № 478 «Про районний бюджет на 2015 рік», а саме збільшити 
видатки районного бюджету у сумі 1299,550 тис.грн. (загальний фонд – 
373,390 тис.грн., спеціальний фонд – 926,160 тис.грн.), у тому числі по 
загальному фонду за рахунок інших дотацій з сільських, селищних бюджетів 
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у сумі 15,390 тис.грн., по спеціальному фонду за рахунок коштів інших 
субвенцій з сільських, селищних бюджетів в сумі 926,160 тис.грн.  
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 516 (додається). 

 
П’яте  питання порядку денного  «Про припинення діяльності 

районного центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх». 
Інформація Гонтюк Наталії Борисівни – завідувача сектору молоді 

та спорту районної державної адміністрації. 
 
Гонтюк Н.Б.: 
 Шановні депутати! 

Голованівський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх» підлягає припиненню шляхом ліквідації юридичної особи в зв’язку 
із відсутністю коштів для утримання та фінансування зазначеної юридичної 
особи, а також з метою оптимізації та економії бюджетних коштів.  

За наслідками припинення РЦФЗН «Спорт для всіх» функції та наявні 
повноваження будуть розділені між структурними підрозділами 
Голованівської РДА. 

Майно, а саме Голованівський районний стадіон «КОЛОС» 
пропонуємо передати на баланс Голованівської дитячо-юнацької спортивної 
школи. 
Дякую за увагу. 
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Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 24 
«проти»    - 01 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 24 
«проти»    - 01 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 517 (додається). 
 

Наступне питання  порядку денного  «Про  комплексну районну 
програму запобігання та природного характеру у Голованіському районі 
на 2015-2019роки. 

Інформація Прудкого Василя Васильовича  - начальника 
Голованівського РВ У ДСНС України у Кіровоградській області. 
 
Прудкий В.В.: 

Шановні депутати та присутні! 
Комплексна районна програма запобігання та реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у 
Голованівському районі на 2015-2019 роки спрямована на реалізацію в 
районі державної політики у сфері захисту населення і територій щодо 
попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій), своєчасного і 
повномасштабного реагування силами та засобами, а також надання 
допомоги населенню для ліквідації наслідків НС (подій), тощо. 

У районі можливі техногенні аварії на інженерних комунікаціях 
життєзабезпечення (мережах водопостачання та водовідведення, тепло- та 
енергозабезпечення) та інших об’єктах, особливо потенційно небезпечних ( в 
районі зареєстровано 7 потенційно небезпечних об’єктів, з них 3 – 
підвищеної небезпеки). 

Постійно мають прояв: 
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стихійні явища: штормові вітри, ожеледі, снігові замети, повені та 
паводки, градобої, лісові та польові пожежі, які щороку наносять значні 
збитки господарству району; 

вносять суттєвий негативний вплив екзогенні гідрологічні процеси 
(підтоплення, абразії); 

постійно, з відповідними елементами небезпеки, виявляється та 
ліквідується велика кількість вибухонебезпечних предметів, що залишилися з 
часів другої світової війни ( з 2000 року знешкоджено 11 одиниць,а з початку 
2005 року – 3 одиниці.); 

значна кількість людей, у тому числі з причин невиконання на 
місцевому рівні вимог чинного законодавства щодо впорядкування умов 
відпочинку на водних об’єктах, гине не воді (з 2000 року загинуло 10 осіб); 

значних втрат матеріальних цінностей, ресурсів та людського 
потенціалу завдає також один з найбільших небезпечних факторів на 
об’єктах, територіях та у побуті – пожежі. Кількісні показники негативного 
впливу наслідків пожеж залишаються на високому рівні ( з 2010 року в 
районі виникло 120 пожеж, на яких загинуло 12 осіб, а збитки становлять 
близько 103619 гривень). 

Метою програми є вирішення комплексу завдань щодо попередження 
виникнення надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного 
характеру (зниження рівня негативного впливу) на території району, 
забезпечення відповідного рівня готовності управління, сил та засобів до 
реагування щодо захисту населення і територій та надання допомоги 
населенню з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) в інтересах 
безпеки окремої людини, суспільства та довкілля. 

Програма передбачає механізм реалізації та її фінансування. Органами 
управління Програмою в районі є сільські та селищні ради Голованівського 
району та відділ У ДСНС в Кіровоградській області. Які в межах 
повноважень здійснюють координацію, аналіз і контроль за формуванням та 
реалізацією програми, відповідають за якісне виконання, цільове 
використання коштів та проведення своєчасної звітності.  

Виконавцями програми є структурні підрозділи районної державної 
адміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України, органи 
місцевого самоврядування, організації та установи, об’єкти усіх форм 
власності.  

Фінансування програми здійснюється відповідно до чинного 
законодавства за рахунок: 

- коштів районного бюджету ( запит/фінансування/звіт); 
- коштів селищних та сільських рад; 
- коштів зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм 

власності (за їх згодою); 
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

У результаті виконання Програми прогнозується значне підвищення 
рівня функціонування районної підсистеми Єдиної державної системи 
запобігання та реагування на надзвичайні ситуації (події) техногенного та 
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природного характеру. Внаслідок цього будуть створені позитивні умови 
щодо реалізації в районі державної політики у сферах діяльності, які 
спрямовані на максимально можливе, системне та економічно обґрунтоване 
зменшення негативного впливу надзвичайних ситуацій (подій) та їх наслідків 
на населення, об’єкти господарювання та довкілля. 

Дякую за увагу. 
 

Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 518 (додається). 

 
Сьоме питання  «Про затвердження районної цільової програми 

розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну 
річки Дніпро на період до 2021року у Голованівському районі». 

Інформація Клименка Олександра Вікторовича – начальника 
відділу агропромислового розвитку  райдержадміністрації. 
 
Клименко О.В.: 
 Шановні депутати! 
 Водні ресурси в сучасних умовах – один з головних чинників розвитку 
і розміщення продуктивних сил, визначення рівня життя і здоров’я 
населення. Разом з цим забезпеченість населення централізованим 
водопостачанням та водовідведенням знаходиться на низькому рівні.  
 Регулювання стоку для забезпечення водокористування в районі 
здійснюється 248 ставками, площею водного дзеркала 769,8 га та 1 
водосховищами, об’ємом 2.0 куб.м. 
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 Голованівський район за кліматичними умовами відноситься до зони 
ризикованого землеробства. Недостатність опадів спричиняє довготривалі 
періоди посух, нерідким явищем яких є пилові бурі та суховії, що завдають 
збитків господарствам зменшенням або повною загибеллю врожаю. Аналіз 
використання зрошуваних земель в районі показує, що поливний гектар, за 
умови ефективного використання, спроможний дати стільки ж продукції, як 
2-3 немеліорованих. 
 Тривалий термін експлуатації, а також заміна структури та належності 
меліоративних фондів внаслідок реформування сільськогосподарських 
підприємств негативно вплинули на технічний стан зрошувальних систем. 
Так, 0,4 тис.га, або 100 % зрошувальних систем введено в експлуатацію д 
1985 року, тобто більше 25 років тому, будівництво нових зрошувальних 
систем з 1996 року не проводилось. 
 Голованівський район має досить розвинену річкову мережу, яка 
складається із 27 річок загальною довжиною 288,4 км. Головні річки району 
– Південний Буг, Ятрань, Циганка, Кайнара, Синиця, Журавлинка та інші. 
Поверхневий стік регулюється 1 водосховищем та 248 ставками загальною 
площею водного дзеркала 769,8 га. 
 Районна цільова програма розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну ріки Дніпро на період до 2021 року у 
Голованівському районі розроблена з метою реалізації державної і 
регіональної політики у галузі водного господарства: підвищення 
ефективності використання меліоративних систем, відновлення ролі 
меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні; 
забезпечення централізованим питним водопостачанням сільських населених 
пунктів, поліпшення екологічного стану сільських територій та умов 
проживання населення; задоволення потреби населення і галузей економіки у 
водинз ресурсах, та оптимізації водоспоживання; запобігання та ліквідації 
наслідків шкідливої дії вод; екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро 
та збереження і відтворення водних ресурсів. 
 Основні напрямки виконання Програми: 

1. Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного 
стану зрошуваних угідь, управління водними ресурсами; 

2. Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від 
шкідливої дії вод. 

Виконання програми здійснюється в період з 2017 до 2021 року. 
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного 
і місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством. Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 5,615 
млн.грн., із них: за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів 
місцевого самоврядування – 0,659 млн.грн., з інших джерел – 4,956 млн.грн.  
 Координація та контроль за виконанням заходів програми на 
державному рівні покладається на Держводагентство України, на місцевому 
– на місцеві органи виконавчої влади, яким визначається порядок його 
інформування учасниками виконання Програми. 
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Дякую за увагу. 
 

Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 01 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 01 
Прийняте рішення № 519 (додається). 

 
Восьме  питання поряду денного «Про  затвердження технічних 

документацій по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок на 
територіях Молдовської, Перегонівської, Крутеньківської, Капітанської, 
Клинівської та Троянської сільських рад». 

 
Інформація Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу 

Держземагенства у Голованівському районі. 
 
Рибака І.Ф.: 
 Шановні депутати! 
 На підставі статті 23 Закону України «Про оцінку земель» та статті 10 
Земельного кодексу України, розглянувши розроблені Державним 
підприємством «Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут 
землеустрою» технічні документації по нормативній грошовій оцінці 
земельних ділянок прошу затвердити технічні документації по нормативній 
грошовій оцінці земельних ділянок: 
-  що передаються в оренду для сінокосіння та випасання худоби на території 
Крутеньківської сільської ради громадянам: Почеренюк Л.В., Сасину Р.В., 
Буртній Т.М.; 
- що відводяться для продажу на земельних торгах у формі аукціону на 
території Молдовської та Перегонівської сільських рад; 
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- що передаються в оренду для рибогосподарських потреб на території 
Капітансько та Клинівської сільських рад громадянам Бабію О.В. та Ленюку 
В.М.; 
- що передаються в оренду для ведення фермерського господарства на 
території Троянської сільської ради громадянину Ленюку В.М. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 520 (додається). 

 
Дев’яте питання   «Про звернення депутатів Голованівської 

районної ради до Кабінету Міністрів України та Верховної ради України. 
Слово надається Бербезі Олегу Володимировичу – голові постійної 

комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, 
законності, зв’язків з органами місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального устрою.  
 
Бербега О.В.: 
 Шановні депутати, присутні! 
 До Вашої уваги пропонується текст звернення депутатів Голованівської 
районної ради до Кабінету міністрів України та Верховної Ради України 
стосовно встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги та соціальні 
гарантії пенсіонерів. Прошу затвердити дане звернення та доручити голові 
районної ради надіслати до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради 
України. 
Дякую за увагу. 
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Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 521 (додається). 

 
Наступне питання  «Про звернення депутатів Голованівської 

районної ради до Президента України та Кабінету Міністрів України 
щодо ситуації  навколо ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат». 

Слово надається Бербезі Олегу Володимировичу – голові постійної 
комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, 
законності, зв’язків з органами місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального устрою.  
 
Бербега О.В.: 
 Шановні депутати, присутні! 
 До Вашої уваги пропонується текст ще одного звернення депутатів 
Голованівської районної ради до Президента України, Кабінету міністрів 
України щодо ситуації навколо ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат». 
 Прошу затвердити дане звернення та доручити голові районної ради 
надіслати до Президента України та Кабінету Міністрів України.  
Дякую за увагу. 

 
Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
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Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 522 (додається). 

 
Одинадцяте  питання порядку денного  «Про  створення на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів навчально-виховних комплексів 
«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний 
заклад». 

Слово надається Коломійчуку Михайлу Анатолійовичу  - 
начальнику відділу освіти райдержадміністрації  
 
Коломійчук М.А.: 
 Шановні депутати! 
 Відповідно до вимог законів України «Про освіту» та «Про загальну 
середню освіту» та з метою здійснення безперервної дошкільної освіти, 
здобуття дітьми дошкільного віку  дошкільної освіти, збереження мережі 
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів пропонується створити 
на базі Свірнівської, Лебединської, Люшнюватської, Роздольської, 
Липовеньківської, Крутеньківської, Капітанської загальноосвітніх шкіл 
навчально-виховні комплекси «загальноосвітня школа – дошкільний 
навчальний заклад», а також затвердити статути новостворених НВК. 
Дякую за увагу. 

 
Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
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«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 523 (додається). 

 
Дванадцяте   питання «Про присвоєння Люшнюватській 

загальноосвітній школі І-ІІ ступенів імені Валентина Мороза. 
Інформація Коломійчука М.А. 

 
Коломійчука М.А.: 

Шановні депутати! 
 
 У травні 2015 року відділ освіти Голованівської райдержадміністрації 
підтримавши клопотання Люшнюватської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів  та жителів територіальної громади села Люшнювате, порушив перед 
районною радою клопотання про присвоєння імені видатного українського 
поета та культурно-громадського діяча, члена Національної спілки 
письменників України Валентина Мороза. 
 Президія районної ради прийняла рішення про проведення 
громадського обговорення з питання присвоєння імені Валентина Мороза 
Люшнюватській загальноосвітній школі І-ІІ ступеня. Всі небайдужі жителі 
Голованівського району, фізичні та юридичні особи, представники 
громадських організацій, керівники загальноосвітніх навчальних закладів та 
педагогічні працівники району мали змогу висловити свою думку, внести 
пропозиції та зауваження щодо обговорюваного питання. Зауважень чи 
альтернативних пропозицій від учасників обговорення та жителів району не 
надходило. 
 У рамках проведення заходів на адресу Голованівської районної ради 
надійшли матеріали з приводу порушеного питання від Люшнюватської 
сільської ради та Люшнюватської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. Так, 
було проведено збори трудового колективу вищезазначеної школи та надано 
згоду на присвоєння їй імені Валентина Мороза; проведено громадські 
обговорення по всіх округах села Люшнювате за участю депутатів сільської 
ради. 
Дякую за увагу. 
 
 



 25 

Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 524 (додається). 

 
Переходимо до розгляду  наступного   питання порядку денного  

«Про  внесення змін до Порядку управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад селищ та сіл району». 

Інформація Козака Володимира Володимировича – заступника 
голови районної ради 
 
Козак В.В.: 
 Шановні депутати! 

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства Порядку 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ 
району, затвердженого рішенням районної ради від 12 травня 2010 року  
№ 326 пропонується внести зміни до п. 3.2.2, 3.2.3, 5.1. та до Розділу ІІІ 
доповнивши його трьома пунктами: 3.2.9., 3.2.10., 3.2.11. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
 
Результати голосування: 
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«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
 
 Надійшла пропозиція від голови районної державної адміністрації 
Голімбієвського О.Д. виключити з даного проекту рішення пункт 3.2.11. з 
метою його опрацювання на відповідність чинному законодавству. 
 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 525 (додається). 

 
Чотирнадцяте  питання порядку денного  «Про  внесення змін до 

регламенту Голованівської районної ради». 
Інформація Козака В.В. – заступника голови районної ради. 

 
Козак В.В.: 
 Шановні депутати! 

У зв’язку з внесенням змін до законодавчої бази України необхідно 
внести зміни до Регламенту Голованівської районної ради УІ скликання, який 
затверджений рішенням районної ради від 24 грудня 2010 оку № 14. З 
проектом рішення ви ознайомлені. 

Дякую за увагу. 
 

Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
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«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 526 (додається). 
 

П’ятнадцяте   питання порядку денного  «Про  внесення змін  до  
Положення про присудження районних премій обдарованим учням та 
педагогічним працівникам». 

Слова для інформації надається Піщик Тетяні Володимирівні – 
начальнику відділу культури, туризму та культурної спадщини 
райдержадміністрації. 
 
Піщик Т.В.: 

Шановні депутати! 
Пропонується внести зміни до Положення про присудження районних 

премій обдарованим учням та педагогічним працівникам, затвердженого 
рішенням районної ради від 13 грудня 2013 року № 369, а саме: підпункт 
«Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади»  розділу ІІ «Порядок 
призначення стипендій та премій» викласти в новій редакції. Проект рішення 
вам наданий. 
Дякую за увагу. 

 
Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 



 28 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 527 (додається). 
 

Наступне   питання порядку денного  «Про  внесення змін  до 
районної цільової соціальної програми «Молодь Голованівщини» 

Слова для інформації надається Гонтюк Наталії Борисівні – 
завідувачу сектору молоді та спорту райдержадміністрації. 
 
Гонтюк Н.Б.: 
 Шановні депутати! 

У зв’язку з потребою додаткового фінансового ресурсу на виконання 
районної цільової соціальної програми «Молодь Голованівщини на 2011-
2015 року», затвердженої рішенням районної ради від 18 березня 2011 року 
№ 53, необхідно внести до неї відповідні зміни, збільшивши фінансування на 
надання підтримки районному військовому комісаріату на 35,0 тис.грн. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 528 (додається). 
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Сімнадцяте   питання порядку денного  «Про  внесення змін і 
доповнень до Програми енергоефективності Голованівського району на 
2012-2015роки». 

Інформація Артвіх Ірини Олександрівни – начальника управління 
економічного розвитку, торгівлі, промисловості, інфраструктури та 
житлово-комунального господарства райдержадміністрації 
 
Артвіх І.О.: 
 Шановні депутати! 
 До вашої уваги пропонується проект рішення щодо внесення змін та 
доповнень до програми енергоефективності Голованівського району на 2012-
2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 13 липня 2012 року № 
216. Розділ «Основні завдання програми» доповнити завданнями: 
- стимулювання населення до здійснення енергоощадних заходів; 
- економія бюджетними установами традиційних паливно-мастильних 
ресурсів за рахунок зменшення обсягу їх споживання та використання 
відновлювальних джерел енергії; 
- залучення органами місцевого самоврядування інвестицій та кредитних 
коштів для реалізації енергоефективних проектів. 
 А також, програму доповнити додатком «Заходи по впровадженню 
енергоефективності по району на 2015 рік». 
Дякую за увагу. 

 
Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 529 (додається). 
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Вісімнадцяте  питання порядку денного  «Про  внесення змін та 
доповнень до Стратегії соціального і економічного розвитку 
Голованівського району на 2013-2020роки». 

Інформація Артвіх І.О. 
 
Артвіх І.О.: 
 Шановні депутати та присутні! 
Вносимо  зміни  і  доповнення до  Стратегії  соціального і  економічного 
розвитку Голованівського району на 2013-2020 роки, яка затверджена 
рішенням сесії районної ради від 22 лютого 2013 року №294 та викладено 
Стратегію розвитку Голованівського району на період до 2020 року (далі 
Стратегія) у новій редакції.  
 
Метою Стратегії є: 
підвищення добробуту населення району шляхом досягнення сталого 
соціально-економічного розвитку та здійснення глибоких структурних 
трансформацій в економічній та соціальній сферах, реалізації конкурентних 
переваг регіону. 
 Економіка району має виражений аграрно-індустріальний характер.  
Інфраструктура селищ  та  всього району тісно  пов'язана між собою.  
На території району розташовані підприємства - виробники 
сільгосппродукції, а на території селищ - підприємства - переробники  цієї  
продукції. 
 Завдання розвитку району полягатиме у відновленні динамічного 
економічного зростання на підґрунті максимально ефективного використання 
наявного економічного та соціального потенціалу шляхом підвищення 
купівельної спроможності населення та сприяння експортній діяльності 
підприємств.  
 В умовах обмеженої фінансової спроможності економіки велике 
значення для здійснення інвестиційного процесу матиме посилення 
спрямованості видатків місцевого бюджету на розвиток та збільшення 
обсягів залучення коштів державного бюджету в рамках реалізації заходів 
державних програм та проектів.              
 Найшвидший ефект для економічного зростання очікується від заходів 
щодо підтримки розвитку аграрного сектору та промисловості. 
Особливостями будуть: 
1) на основі зростання завантаження наявних виробничих потужностей, 
подолання депресивності регіональної економіки; 

            2) прискорення темпів приросту  виробництва промисловості до понад  4,5 %; 
            3) зростання капітальних інвестицій; 
            4) послідовне підвищення рівня реальної заробітної плати та частки оплати   

праці.                                                                                      
Реалізацію Стратегії має бути зосереджено на: 

1) впровадженні пілотних організаційних інновацій; 
2) запровадженні моделі державно-приватного партнерства; 
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3) упровадженні енергозберігаючих технологій у соціально-побутовій 
сфері, заохоченні енергозбереження у виробничій сфері;  

4) створенні сприятливих умов для інвестиційної діяльності на 
території району. 
Загалом за період 2013-2020 рр. реалізація Стратегії має забезпечити: 

1) реальний приріст валової продукції  сільського господарства, 
виробництва промислової продукції ,збільшення капітальних інвестицій;  

2) підвищення продуктивності праці ;  
3) збільшення реальної заробітної плати найманих працівників ; 
4) зменшення рівня безробіття; 
5) зниження рівня тіньової економіки регіону;  
6) збільшення частки інвестицій. 

 
ПРІОРИТЕТНІ  ЗАВДАННЯ  ЕКОНОМІЧНОГО  І  СОЦІАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ  РАЙОНУ 
 
· Відновлення дорожнього полотна на комунальних дорогах та дорогах 

загального користування 
· Оптимізація шкільних та дитячих закладів 
· Проведення роботи по впровадженню на території ЗУ «Про 

добровільне об’єднання громад» 
· Для економії коштів районного бюджету завдання - переведення 

закладів освіти на опалення на альтернативних видах палива 
· Для збільшення виробництва товарної продукції - відновлення 

виробничої діяльності Побузького хлібозаводу  
· Розвиток харчової  промисловості (круп’яна та борошномельна) 
· Відновлення роботи Голованівського автопарку. 

   Плануємо субвенцію з державного бюджету на 
- реконструкцію мереж водопостачання смт Голованівськ 978 тис.грн., 
- капітальний ремонт Побузької дитячої музичної школи  корпус №2 по вул.. 
Шкільна,9 в смт Побузьке 512 тис.грн., 
- капітальний ремонт  районного Будинку культури в смт Голованівськ-337 
тис.грн. 
Крім цього визначено об’єкти на фінансування об’єктів із фонду 
регіонального розвитку у 2016-2020 роках : 

· Капітальний ремонт дитячого відділення, приймального 
відділення,вестибюлю та сходової клітини у центральній районній 
лікарні  

· Реконструкція мереж водопостачання  ІІ черга смт Голованівськ 
· Реконструкція інфекційного відділення Голованівської  центральної 

районної лікарні 
· Реконструкція Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
· Реконструкція дитячої музичної школи смт.Голованівськ   
· Капітальний ремонт дитячого навчального закладу «Орлятко» 
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     по вул. Пирогова, 3 в смт Побузьке. 
Дякую за увагу! 

 
Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 530 (додається). 
 

Дев’ятнадцяте  питання порядку денного  «Про  внесення змін до 
програми охорони, захисту, раціонального використання та відтворення 
полезахисних лісових смуг на 2014-2015роки». 

Інформація Клименка Олександра Вікторовича – начальника 
відділу агропромислового розвитку Голованівської 
райдержадміністрації 
 
Клименко О.В.: 
 Шановні депутати! 
 Нам необхідно внести зміни до програми охорони, захисту, 
раціонального використання та відтворення полезахисних лісових смуг на 
2014-2015 роки, а саме доповнити розділом «Заходи з виконання даної 
програми на 2015 рік» та передбачити в загальному 30100 гривень, для 
утримання апарату, оплати оренди приміщення та придбання матеріалів. 
Дякую за увагу.  

 
Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
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Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 531 (додається). 
 

Останнє   питання порядку денного  «Про  депутатський запит 
депутата  районної ради Комашка Г.В.»». 
 Шановні депутати! 
 Надійшов депутатський запит до начальника Голованівської МДФІ 
Григораш Л.І. від депутата районної ради Комашка Г.В щодо надання, для 
детального вивчення, результатів останньої перевірки фінансової діяльності 
КУ «Голованівська центральна районна лікарня» та відділу освіти 
Голованівської районної державної адміністрації.  
Дякую за увагу. 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 25 
«проти»    - 00  
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«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 532 (додається). 
 
Всі питання, які вносилися на розгляд  тридцять восьмої  сесії районної 

ради VІ  скликання, розглянуто. 
 

Тридцять восьму  сесію районної ради  VІ скликання оголошую 
закритою. 

 
 
Голова районної ради           О. Чушкін  
 


