
                                                            

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
 

П Р О Т О К О Л  
 

пленарного засідання ХХХІХ сесії районної ради 
VІ скликання  

 
25 вересня  2015 року        смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 
Засідання завершилося – 11.45 
 
Усього депутатів – 48 
Присутні - 27 
Відсутні -  21 
 
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  27 депутатів. 
Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 
Тридцять дев’яту 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 дев’ятій сесії районної ради пропонується розглянути наступні  
питання:  
 

Вносить питання: районна державна адміністрація. 
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1. Про підготовку навчальних закладів району до навчального року та 
опалювального сезону 2015/2016рр. 

   Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу  
   освіти, молоді та спорту районної державної    
   адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 
2. Про стан готовності об’єктів житлово-комунального господарства та 

соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 
2015/2016рр. 

   Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника  
   управління економічного розвитку, торгівлі,    
   промисловості, інфраструктури та житлово-   
   комунального господарства районної державної   
   адміністрації. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 
3. Про внесення змін до рішення районної ради від 30 січня 2015 року  
№ 478 «Про районний бюджет на 2015рік». 
   Інформація: Дударя Василя Серафимовича – начальника  
   фінансового управління районної державної адміністрації. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 
4. Про стан виконання районної комплексної програми соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 
військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування 
пам’яті загиблих на 2014-2015роки. 
  Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 
  управління соціального захисту населення районної 
  державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація. 
5. Про стан виконання районної програми протидії поширенню 

наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів на 2013-2015роки. 
  Інформація: Колесник Ольги Миколаївни – начальника  
  відділу соціальної роботи районного центру соціальних  
  служб для  сім’ї , дітей та молоді. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація. 
6. Про стан законності, заходів щодо її зміцнення та результати діяльності 

прокуратури Голованівського району на території району за І півріччя 
2015 року. 

    Інформація: Горщака Максимільяна Леонідовича –  
   прокурора Голованівського району, радника юстиції. 
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Вносить питання: районна державна адміністрація. 
7. Про стан виконання районної цільової соціальної програми «Молодь 

Голованівщини» на 2011-2015роки. 
   Інформація: Гонтюк Наталії Борисівни – головного  
   спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту районної  
   державної  адміністрації. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 
8. Про стан виконання районної цільової програми розвитку позашкільної 

освіти  та підтримки обдарованої молоді на період на 2011-2015роки. 
   Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу  
   освіти, молоді та спорту районної державної    
   адміністрації. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 
9. Про стан виконання районної програми «Освітній округ на 2011-

2015роки». 
   Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу  
   освіти, молоді та спорту районної державної    
   адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 
10.  Про стан виконання районної комплексної програми 

забезпечення діяльності кримінально-виконавчої інспекції та 
попередження росту рецидивної злочинності на 2012-2015роки. 

   Інформація: Плахотнюка Андрія Миколайовича –   
   завідувача сектором запобігання і  виявлення корупції,  
   мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату  
   районної державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація. 
11.Про стан виконання районної  програми «Шкільний автобус» на 2014-
2020 роки». 
   Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу  
   освіти, молоді та спорту районної державної    
   адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 
12. Про стан виконання районної  програми «Вчитель»» на 2014-2020 
роки». 
   Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу  
   освіти, молоді та спорту районної державної    
   адміністрації. 
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Вносить питання: районна державна адміністрація. 
13. Про встановлення щомісячного розміру батьківської плати за навчання 
у комунальних закладах «Голованівська районна дитяча школа мистецтв» 
та «Побузька дитяча музична школа початкового спеціалізованого 
мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) системи 
Міністерства культури України» на 2015/2016 навчальний рік». 
   Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника 
   відділу культури, туризму та культурної спадщини   
   районної державної адміністрації.  

 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 
14. Про затвердження технічних документацій по нормативній грошовій           
оцінці земельних ділянок на територіях Крутеньківської, Свірнівської,    
Грузької, Троянської сільських рад. 
   Інформація: Лісовського Сергія Олександровича –   
   головного спеціаліста сектору Держгеокадастру у   
   Голованівському районі.  

 
Вносить питання: районна рада. 
15. Про передачу у безоплатне користування (позичку) нерухомого майна 
спільної власності територіальних громад сіл та селищ Голованівського 
району. 
   Інформація: Козака Володимира Володимировича -  
   заступника голови районної ради. 

 
Вносить питання: районна рада. 
16. Про внесення змін до рішення районної ради від 20 лютого 2015 року 
№ 487 «Про припинення діяльності комунального підприємства 
«Голованівськліс» (код ЄДРПОУ 34628758) шляхом ліквідації». 
   Інформація: Козака Володимира Володимировича -  
   заступника голови районної ради. 
 
Вносить питання: районна рада. 
17. 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 державна адміністрація. 
18. Про затвердження Статутів дошкільних навчальних закладів. 
   Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу  
   освіти, молоді та спорту районної державної    
   адміністрації. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 
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    19. Про внесення змін до заходів Комплексної програми соціального  
 захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів 
 війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської  
 катастрофи Голованівського району на 2011-2015 роки. 

  Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 
  управління соціального захисту населення районної 
  державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація. 
 20. Про внесення змін та доповнень до районної програми охорони, 
 захисту, раціонального використання та відтворення полезахисних  
 лісових смуг на 2014-2015 роки. 
   Інформація: Чушкіна Олексія Івановича – голови районної 
   ради. 
 
 Питання попередньо обговорені і погоджені у відповідних постійних 
комісіях. 
 
 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку 
денного сесії і прийняти його за основу. 
 
Чи є інші пропозиції? 
Немає. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є зауваження, зміни,  доповнення до порядку денного? 
Немає. 
 
Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«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. 
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  Переходимо до розгляду першого питання порядку денного «Про 
підготовку навчальних закладів району до навчального року та 
опалювального сезону 2015/2016рр.». 
  Слово для виступу надається Тузу Сергію Віталійовичу – 
начальнику відділу освіти, молоді та спорту районної державної 
адміністрації. 
 
Туз С.В.: 
 Шановні депутати! 
 З метою забезпечення належної підготовки навчальних закладів району 
до початку нового навчального року розроблено заходи по підготовці 
закладів освіти району до нового навчального року та до роботи в осінньо-
зимовий період. 
 Згідно графіка у період з 11 по 18 серпня 2015 року спеціально 
створеною робочою комісією у складі начальника відділу освіти, методистів 
РМК, представників рай СЕС та пожежного нагляду здійснено об’їзд усіх 
загальноосвітніх навчальних закладів району. Результати об’їзду показали, 
що у всіх навчальних закладах проведено поточні ремонти – побілка і 
покраска приміщень. Ремонтні роботи проводилися працівниками шкіл 
спільно з батьками учнів. Із районного бюджету виділено 99 тис.грн., які 
використано на фарбу, цемент, штукатурку, вапно, крани, щітки. Також для 
Свірневської ЗШ І-ІІІ ст.. було придбано електроводяний насос задля 
забезпечення навчального закладу водою. Крім того, мала місце і 
спонсорська допомога місцевих агрофірм, підприємців, батьків. 
 За спонсорські кошти проведено ремонт покрівлі харчоблоку у 
Побузькій ЗШ І-ІІІ ступенів та замінено 10 вікон на енергозберігаючі, в НВК 
«Пушківська ЗШ І-ІІ ст. – ДНЗ» замінено 20 вікон на енергозберігаючі, в 
Клинівській ЗШ І-ІІІ ст. замінено 6 вікон на енергозберігаючі, в 
Люшнюватську ЗШ І-ІІ ст. закуплено кухонні меблі. 
 З 27 котелень закладів освіти Голованівського району готові до нового 
опалювального сезону 26. 
 В Клинівській ЗШ І-ІІІ ст.  у котельні потребує заміни димова труба.  
Теплові мережі в закладах знаходяться в доброму стані. Випробування 
теплових мереж проводиться згідно графіка. Акти проведення пробних топок 
є в наявності у 26 школах. 
 Для закупівлі вугілля проведено тендер та підписано договір з ТОВ 
«Кіровоградвуглепостач» на загальну суму 1 361 444 грн.: 
АО=216т*1200грн=259 200,000 тис.грн., 
ДГ=451т*2444=1 102 244,0 тис.грн. 
Ціна за одиницю товару з ПДВ: 
Вугілля марки ДГ – 2 444 грн./т., 
Вугілля марки АО – 1 200 грн./т. 
 Проте залишаються невирішеними ряд питань та рішень, що 
потребують значних капіталовкладень. 
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 Зокрема, це питання по виведенню котелень з підвальних приміщень 5 
навчальних закладів (с. Троянка, с. Крутеньке, с. Липовеньке, с. Розкішне та 
с. Грузьке) та проведення капітальних протипожежних заходів у 
підпорядкованих навчальних закладах передбачених перспективними 
планами на 2011-2015 роки. 
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»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 533 (додається). 

 
  Друге питання порядку денного «Про стан готовності об’єктів 
житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до 
роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016рр.» 
  Слово має  Артвіх Ірина Олександрівна – начальник управління 
економічного розвитку, торгівлі, промисловості, інфраструктури та 
житлово-комунального господарства районної державної адміністрації. 
 
Артвіх І.О.: 
 Шановні депутати! 

На виконання  розпорядження голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 08.05.2015 № 179-р «Про підсумки роботи 
господарського комплексу області в осінньо-зимовий період 2014/2015 року 
та заходи щодо підготовки до нового опалювального сезону 2015/2016 року» 
в районі видано  відповідне розпорядження голови райдержадміністрації від 
12.05.2015 року № 116-р «Про підсумки роботи господарського комплексу 
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району в осінньо-зимовий період  2014/2015 року та заходи щодо підготовки 
до опалювального сезону 2015/2016 року».  

Станом на 20 серпня підготовка до опалювального сезону 2015/2016 
року проходить на належному рівні та відповідно до планових показників.  

Всього по району при плановому завданні підготовки теплових мереж 
довжиною 16,5км фактично підготовлено 11,2 км, що становить 69%, також 
здійснюється підготовка котелень. З 50 планових підготовлено 42 одиниці, 
що становить 84%. 

В цілому на опалювальний сезон 2015/2016 років заплановано 1817 
тонн вугілля та 317,8 м³ дров. Фактично підготовлено 203,7 тонн вугілля 
(11,2%),  з них 72 тонни залишок вугілля з минулого опалювального сезону. 
Заплановано коштів на 2015 рік по вугіллю та дровам –3млн.673 тис.грн, на 
пілети - 3млн.486 тис.грн. З них профінансовано станом на 05.08.2015 року 
по вугіллю та дровам – 803,06  тис. грн. по пілетах – 1 млн. 350 тис.грн. 

По всіх школах та дитячих садочках закінчуються ремонтні роботи. 
Встановлено котел в Семидубській ЗШ на суму 18 тис.грн за кошти 
місцевого аграрія, в Свірнівській ЗШ на суму 30 тис.грн. за кошти районного 
бюджет. За спонсорські кошти відремонтовано 2 котли в Розкішенській 
школі, на суму 18 тис.грн. Проводиться ремонт системи опалення в ДНЗ № 3 
«Малятко» смт. Голованівськ за кошти місцевого бюджету в сумі 750 тис. 
грн. 

 Була здійснена заміна дверей на енергозберігаючі в приміщені 
селищної ради смт Побузьке в сумі 8 тис. грн (кошти місцевого бюджету). 
Замінено насос на опалювальному котлі в дитячому садочку «Сонечко» смт 
Побузьке за спонсорські кошти (5 тис. грн.). Було здійснено утеплення 
приміщення Побузької лікарні за кошти місцевого бюджету в сумі 10,5 
тис.грн. В Перегонівському будинку пристарілих встановлено 
енергозберігаючі вікна, та проведено модернізацію системи опалення. В СБК 
с. Вербове було встановлено булерьян. Це все було проведено для збереження 
тепла,  та економії енергоресурсів. 

Голованівська ЦРЛ та Побузька лікарня  опалюються котлами ПП 
«АВКУБІ» на альтернативному виді палива (пілетах). Також такими котлами 
опалюється Побузька ЗОШ І-ІІІ ступенів, Троянська сільська лікувальна 
амбулаторія сільської медицини, Перегонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Голованівський районний будинок культури, Голованівській ЗОШ I-III ст. 
ім.. Т.Г.Шевченка – гімназії, Межиричківська ЗШ, Молдовська ЗШ. 

Для забезпечення надійної роботи мереж водопостачання та 
водовідведення в осінньо-зимовий період проводяться невідкладні ремонтні 
роботи на об’єктах  житлово-комунального господарства. Відремонтовано та 
замінено 1,38 км водопровідних мереж. Голованівський ККП здійснив 
ремонт водопроводу по вулиці Леніна, Піонерська, Матросова, Тімірязєва. 
Також була здійснена прочистка та продувка каналізаціїї по вулиці 
Шевченка. Планується встановити автоматику насосної станції центральної 
водонапірної башні. КП «Аква-Сервіс 07» в смт. Побузьке здійснив ремонт та 
заміну мережі по вулиці Пірогова, Будівельна, Шкільна, Рядянської армії, 
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також за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 53 781,00 грн  був 
проведений ремонт самотічного каналізаційного колектора.  

Здійснюється підготовка прибиральної техніки до експлуатації у 
зимовий період. Також до ліквідації наслідків негоди буде долучатися 
додаткова техніка сільськогосподарських агроформувань. Посипковий 
матеріал залишився з минулого року: це 20 тонн солі та 100 тонн отсєву. 

У житловому фонді  комунальної власності в смт. Побузьке до роботи в 
опалювальний період підготовлені майже всі 57 будинків, що становить 
100%, в будинках відремонтовано двері у під'їздах і підвалах, засклені вікна 
сходових клітин, проводиться косметичний ремонт (фарбування, побілка) 
сходових клітин, та проводиться  обстеження і очищення димовентиляційних 
каналів.  

Що стосується скорочення споживання природного газу, серед закладів 
соціальної сфери газифікованим є ЦДЮТ в смт. Побузьке на період нового 
опалювального сезону 2015/2016 років він додатково буде використовувати 
електрокаміни.  

Також повідомляємо, що ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» 
розробив план заходів споживання природного газу, а саме перевід 
трубчастих обертових печей, сушильних барабанів та котельню підприємства 
на вугільне паливо, обсяг економії природного газу тис. м³ за 2014/2015 роки  
становитиме на трубчасті обертові печі  2015- 67 00 тис. м³; сушильні 
барабани 2015 – 65 00 тис. м³; котельня підприємства  2015 – 2550 тис. м³. 

Виходячи із вищевказаного, можна зробити висновок, що підготовка до 
опалювального сезону в районі загалом проходить на належному рівні і 
підходить до завершення.  
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»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
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«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 534  (додається). 

 
  Наступне питання порядку денного «Про внесення змін до рішення 
районної ради від 30 січня 2015 року № 478 «Про районний бюджет на 
2015 рік»». 
  Слово для виступу надається Дударю Василю Серафимовичу – 
начальнику фінансового управління районної державної адміністрації. 
 
Дудар В.С.: 
 Шановні депутати! 
 Для задоволення бюджетних запитів організацій та установ району, що 
фінансуються з районного бюджету щодо покриття видатків за захищеними 
статтями бюджету 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 4932,870 тис.грн. (загальний 
фонд – 4841,070 тис.грн., спеціальний фонд – 91,800 тис.грн.), у тому числі 
по загальному фонду за рахунок інших дотацій з сільських, селищних 
бюджетів у сумі 80,0 тис.грн. та збільшення обсягу місцевих податків та 
зборів у сумі 1302,6 тис.грн., субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних голів у сумі 1638,470 тис.грн., освітньої субвенції у сумі 1208,4 
тис.грн. та медичної субвенції у сумі 611,6 тис.грн.; по спеціальному фонду 
за рахунок коштів іншої субвенції з селищного бюджету в сумі 91,8 тис.грн. 
 А також, пропонується затвердити розпорядження голови 
Голованівської районної державної адміністрації від 24 вересня 2015 року № 
270-р « Про внесення змін до обсягів субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій і допомог населенню». 
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»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
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Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 535 (додається). 
 
  Четверте питання порядку денного «Про стан виконання районної 
комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників 
АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015роки.» 
  Слово має Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник управління 
соціального захисту населення районної державної адміністрації. 
 
Дудник А.А.: 
 Шановні депутати! 

Учасники антитерористичної операції на сході України ціною власного 
життя та здоров’я захищають кожен сантиметр рідної землі. Тому сьогодні 
головне завдання – максимально охопити цих людей соціальними послугами 
та пільгами. 

Рішенням Голованівської районної ради від 12 грудня 2014 року №466, 
затверджено Районну комплексну програму соціальної підтримки сімей 
загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 
поранених учасників антитерористичної операції та вшанування пам’яті 
загиблих на 2014/2015 роки, мета якої - фінансова, соціальна, психологічна 
підтримка учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх 
соціально-побутових проблем, вшанування пам'яті загиблих героїв. 

На  2015 рік для виконання заходів Районної комплексної програми 
соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 
військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 
загиблих на 2014-2015 роки з районного бюджету виділено 75 тис. грн. 
гривень, з них 10 тис. грн. гривень на надання матеріальної допомоги 
пораненим учасникам АТО та сім’ям загиблих учасників АТО,  50 тис.грн. 
гривень на надання матеріальної допомоги демобілізованим учасникам АТО 
та 15 тис.грн. гривень  на придбання путівок на оздоровлення учасників 
проведення антитерористичної операції.  

У 2014-2015  роках сім’ям трьох загиблих учасників антитерористичної 
операції на сході України виплачено по 10 тисяч гривень кожній, відповідно 
до Обласної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених 
учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 19.09.2015 року №650 та по 2 
тисячі гривень, відповідно до Районної програми. 
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 У 2014 році пораненому учаснику АТО  виплачено кошти у сумі 1000 
гривень відповідно до Районної програми та 5000 гривень відповідно до 
Обласної програми. 

У 2015 році до управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації звернулося 5 учасників антитерористичної операції, які 
отримали поранення в ході бойових дій, для отримання одноразової 
матеріальної допомоги. 

Станом на 25 вересня 2015 року 41 демобілізовані учасники 
антитерористичної операції отримали одноразову матеріальну допомогу в 
сумі 1000 гривень кожному. 

8 учасників АТО, які отримали посвідчення учасників бойових дій, 
отримали одноразову грошову допомогу до 9 травня по 875,0 грн. 

48 учасників антитерористичної операції на сході України поставлені 
на облік в ЄДАРП та кошти на придбання твердого палива та скрапленого 
газу, 5 отримують пільги на житлово-комунальні послуги. 

15 чоловік отримали матеріальну, які звільнилися з військової 
строкової служби відповідно до постанови КМУ від 08.04.2015 року №185 на 
суму 19 тис.54 грн. 

Відповідно до розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 08 
червня 2015 року №219-р «Про затвердження Порядку з організації 
сімейного відпочинку демобілізованих учасників антитерористичної 
операції, які проходили військову службу в районах проведення АТО, та 
членів їх сімей» управлінням надано послуги з організації сімейного 
відпочинку 8 сім’ям в санаторій «Борисфен» Миколаївської області. 

На виконання заходів Районної комплексної програми 2 учасника 
бойових дій отримали путівки до санаторно-курортних закладів. 

Відповідно  Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників 
антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням учасники АТО, 
які знаходяться на обліку забезпечуються санаторно-курортними путівками. 

8 дітей учасників АТО направлені на оздоровлення до ДЗОВ 
«Бригантина» за кошти обласного та місцевого бюджету, 2 дітей направлені 
до ДЗОВ «Рассвет» Одеської області, 1 дитина направлена до державного 
підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» м. Київ  та 8 
дітей оздоровились за кошти сільських та селищних рад. 

Відповідно до Комплексної програми соціального захисту 
малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці та 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
Голованівського району на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням 
Голованівської районної ради від 24 грудня 2011 року №20 чотирьом 
учасникам АТО надано одноразову матеріальну допомогу на лікування. 

18 підприємствам з січня 2015 року управління соціального захисту 
відшкодовує фактичні витрати на виплату компенсацій середнього заробітку 
працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період на суму 1 млн. 575 тис. 309 грн. 
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Законом України «Про державний бюджет України на 2015 рік» 
Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції передбачено видатки на реалізацію бюджетної програми 
«Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили 
функціональні можливості нижніх кінцівок». інваліди війни та члени сімей 
загиблих. 

З метою забезпечення належного виконання Указу Президента України 
від 18.03.2015 № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту 
учасників антитерористичної операції» під головуванням заступника голови 
райдержадміністрації О.Бугаєнко проведені наради з головами сільських, 
селищних рад щодо створення комісій взяття таких осіб на квартирний облік.    

В центрі зайнятості зареєстровані як безробітні 27 осіб демобілізованих  
учасників антитерористичної операції. Всі вони брали участь в семінарах , 
пройшли індивідуальні профконсультації у фахівця центру зайнятості.  

Працевлаштовано за направленням служби зайнятості 6 
демобілізованих з зони проведення АТО, в тому числі одна особа 
започаткувала власну справу та отримала в установленому порядку виплату 
допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької 
діяльності, один безробітній даної категорії пройшов стажування в 
фермерському господарстві. 

Голованівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді проводиться збір інформації про потреби учасників АТО, з метою 
виявлення складних життєвих обставин, шляхом складання соціального 
паспорту потреб учасника АТО та актів оцінки потреб. 
 Станом на 25 вересня 2015 року складено 27 соціальних паспортів 
потреб учасників АТО, відмовились від складання соц. паспортів 2 учасники 
АТО. 

За результатами вивчення потреб учасників АТО та їх сімей 
працівниками Центру надається всебічна, максимальна допомога у їх 
задоволенні. 

Розпорядженням голови Голованівської районної державної 
адміністрації від 14 жовтня 2015 року №273-р створено Координаційний 
центр надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей. Проводяться 
засідання центру в разі потреби з метою координації ведення баз даних 
необхідної та наданої допомоги, обміну інформацією між членами центру, 
збору та обробки звернень, які надійшли від учасників АТО та членів їх 
сімей. Протягом 2015 року проведено 24 засідання центру. У кожній 
сільській та селищній раді призначена відповідальна особа за координацію 
дій щодо надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей. Щомісячно 
надається письмовий звіт до Координаційного центру. 
 Налагоджено співпрацю з громадськими, благодійними, 
волонтерськими, релігійними організаціями, представниками 
відповідального бізнесу з метою надання грошової і натуральної допомоги 
учасникам АТО та членам їх сімей. 
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Постійно відбуваються зустрічі керівництва райдержадміністрації з 
учасниками АТО та членами їх сімей.  

Станом на 25.09.2015 року 111 учасників АТО подали заяви про 
надання їм земельних ділянок. З них, 22 особи отримали земельні ділянки у 
власність. 

Близько 50 осіб, учасників АТО за сприяння керівництва адміністрації 
отримали пільгові паливні дрова у Державному підприємстві «Голованівське  
лісове господарство». 
 Значну допомогу учасникам АТО та членам їх сімей надають жителі 
території на яких вони проживають. Постійно ведеться збір благодійної 
допомоги, як коштів так і продуктів харчування, засобів гігієни та ін. 

З нагоди відзначення 70 – ї річниці закінчення Другої світової війни всі 
демобілізовані учасники АТО отримали вітальні листівки від голови 
районної державної адміністрації, голови районної ради та продуктові набори 
від сільських рад та представників відповідального бізнесу. 

Було надано допомогу сім’ї загиблого Крегула М.В., а саме: від   
громади с. Свірневе – 5тис.грн., ТОВ АПК Розкішна – 5тис.грн., ТОВ «ПФК» 
-3тис.грн. та група компаній Кернел -2тис.грн. 
 На офіційному веб - сайті районної державної адміністрації у розділі 
«Координаційний центр» постійно висвітлюється інформація про надання 
допомоги учасникам АТО та членам їх сімей. У засобах масової інформації 
висвітлюються заходи, щодо виконання обласної комплексної програми 
соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 
військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 
загиблих на 2014-2015 роки. 
 Роздруковано та розповсюджено посібник «На допомогу захисникам 
Батьківщини» Міністерства соціальної політики України про права і пільги 
для учасників АТО та членів їх сімей – підстави та порядок отримання, 
рекомендації, довідкова інформація.  

У загальноосвітніх навчальних закладах с.Пушкове та с.Красногірка 
встановлено пам’ятні дошки загиблим учасникам АТО Голоті І. та 
Безверхньому В. 
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»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
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Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 536 (додається). 

 
  Наступне питання порядку денного «Про стан виконання районної 
програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 
2013-2015роки.» 
  Слово має Колесник Ольга Миколаївна – начальник відділу 
соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї , дітей та 
молоді. 

 
Колесник О.М.: 
 Шановні депутати! 
 Рішенням двадцятої сесії  шостого скликання Голованівської районної 
ради від 22 лютого  2013 року   № 303 було затверджено районну програму 
протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2013-2015 роки, відповідно 
до проекту обласної програми  протидії поширенню наркоманії, боротьби з 
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів, з фінансуванням у сумі 58 тис. грн. Протягом 2013-2015 років 
дана програма не фінансувалася. 
           Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 23 листопада 2011 року № 1015-р « Про обласні захоли щодо протидії 
поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки» розроблено та 
затверджено розпорядження голови Голованівської райдержадміністрації від 
12 грудня 2012 року № 916-р «Про районні заходи щодо протидії поширенню 
наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки»  районні заходи 
протидії  поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки. Всі заходи 
відповідного розпорядження фінансуються в межах загальних призначень 
виконавців даних заходів.  

У тісній взаємодії  проводиться профілактична робота щодо 
профілактики та протидії поширенню наркоманії між Голованівським 
РЦСССДМ, службою у справах дітей райдержадміністрації, відділом у 
справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, РВ УМВС України в 
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області , кримінально-виконавчою інспекцією в Голованівському районі, 
сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та 
мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації,  відділом освіти 
райдержадміністрації, Голованівською ЦРЛ, ПТУ №38. Зокрема, з метою 
забезпечення координації зусиль місцевих органів виконавчої влади, 
правоохоронних органів району щодо профілактики наркоманії, протидії 
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів  при районній державній адміністрації розпорядженням голови 
районної державної адміністрації від 09 серпня 2010 року №518-р «Про 
координаційну раду з питань профілактики наркоманії та протидії 
злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних  речовин та прекурсорів, при районній державній адміністрації  
та положення про неї». Протягом 2013 року було організовано та  проведено 
4 засідань вищезазначеної ради, у 2014 році проведено 4  засідань та у 2015 
році 2 засідання координаційної ради. 

Голованівським РВ УМВС України постійно проводиться комплекс 
оперативно-профілактичних заходів з метою виявлення і знищення 
незаконних посівів маку та конопель під час операцій. Здійснюються  
перевірки щодо виявлення джерел і перекриття каналів надходження в 
незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 
з аптечних закладів, інших місць їх зберігання та реалізації.  
 Протягом 2013 року Голованівським районним відділом УМВС 
України в Кіровоградській області було задокументовано 9 кримінальних 
порушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, із них 6 фактів 
незаконного зберігання наркотичних засобів (ст. 309 КК України)  та 3 
незаконні посіви нарковмісних рослин маку снодійного та конопель по                
ст. 310 (незаконний посів). 
 За 2014 рік Голованівським РВ УМВС України в області під час 
проведення профілактичних заходів «Батискаф», «Генофонд», «Мак-2014», 
які проводяться в рамках запобігання розповсюдження наркоманії на 
території району, задокументовано 19 фактів незаконного обігу наркотичних 
засобів, із них по 12 фактам порушені кримінальні провадження по ст. 309                            
ч.1 КК України (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту), 1 
кримінальне правопорушення по ст.317 ч.2 КК України (надання місць для 
вживання наркотичних засобів), 2 кримінальні правопорушення по ст.310 ч.1 
КК України (незаконний посів маку снодійного чи конопель). 
      Дані кримінальні провадження направленні на розгляд до 
Голованівського районного суду.  
      По 3 фактам незаконного обігу наркотичних засобів в силу 
малозначності складено 3 адміністративні матеріали за ст.44 КУпАП 
(незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання 
наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих 
розмірах), які направленні на розгляд  Голованівського районного суду, та             
1 факт незаконного вирощування маку снодійного чи конопель  ст.106-1 ч.2 
КУпАП (невжиття мір до знищення маку снодійного чи конопель), який 
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розглянуто та накладено адміністративне стягнення керівництвом районного 
відділу. 
    Факти незаконного збереження наркотичних засобів виявленні в 
населених пунктах району : 
смт. Голованівськ -7 фактів, смт. Побузьке- 2 факти, с.Капітанка- 3 факти, 
с.Троянка- 2 факти, с.Межиричка-1 факт, с.Ємилівка- 2 факти, с. Полонисте- 
1 факт, Клиново-1 факт. 

Протягом І півріччя 2015 року  під час проведення профілактичних 
заходів «Батискаф», «Генофонд», «Мак-2015», які проводяться в рамках 
запобігання розповсюдження наркоманії на території району, 
задокументовано 8 фактів незаконного обігу наркотичних засобів, із них по              
4 фактам порушені кримінальні провадження по ст. 309 ч.1 КК України 
(незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту), 2 кримінальних 
правопорушення по ст.317 ч.2 КК України (надання місць для вживання 
наркотичних засобів), 1 кримінальне правопорушення по ст.310 ч.1 КК 
України (незаконний посів маку снодійного чи конопель), 1 кримінальне 
правопорушення по ст.315 ч.1 КК України (схиляння до вживання 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). 
      Дані кримінальні провадження направленні на розгляд до 
Голованівського районного суду. 
 Факти незаконного збереження наркотичних засобів виявленні в 
населених пунктах району : 
смт.  Голованівськ –  1  факт,  смт.  Побузьке –  5  фактів,  с.  Ємилівка –  1  факт,            
с. Семидуби – 1 факт. 

Також працівниками міліції систематично проводяться перевірки 
додержання вимог законодавства з питань протидії незаконному обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню 
ними у розважальних закладах району та інших місцях масового відпочинку 
молоді, спільно з працівниками УБНОН УМВС України в області 
проводяться перевірки лікувальних та аптечних закладів району щодо 
виконання ними вимог чинного законодавства щодо обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів.  
      Протягом звітного періоду  фактів незаконного відпуску сильнодіючих 
нарковмісних лікарських засобів без рецепту лікаря та вживання 
наркотичних  засобів у розважальних закладах та інших місцях масового 
відпочинку молоді не виявлено. 
     Голованівська центральна районна лікарня укомплектована  лікарем – 
наркологом, який проводить роботу щодо направлення цих осіб до обласного 
центру ресоціалізації наркозалежної молоді «Повернення до життя». У 
лікувально-профілактичних закладах Голованівського району діяльність у 
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 
ведеться відповідно до чинного законодавства України, а саме: наказу МОЗ 
України від 21 січня 2010 року №11 «Про затвердження порядку обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах 
охорони здоров’я України», постанови КМУ від 06 травня  2000 року №770, 



 18 

яка затвердила «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів», постанови КМУ від 10 жовтня 2007 року №1203 "Про  
затвердження  гранично допустимої кількості наркотичних засобів, 
психотропних речовин  і прекурсорів, що   містяться   в  препаратах", 
постанови КМУ від 03 червня 2009 року №589 «Про затвердження Порядку 
провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», Закону 
України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори". 

Голованівська центральна районна лікарня має ліцензію 
Держкомнаркоконтролю України на право провадження господарської 
діяльності з придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання 
наркотичних засобів (списку 1 таблиці IІ та списку   1 таблиці ІІІ), 
психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ), 
прекурсорів (списку 1 таблиці ІV та списку 2  таблиці ІV) «Переліку 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», серія АВ 
№585430, строк дії 16 червня 2011 року –  16 червня 2016 року.    
  Голованівська ЦРЛ отримує наркотичні засоби, психотропні речовини 
та прекурсори з аптечного складу КП «Кіровоградфармація КОР» (укладено 
договір).   
 Лікарі та середні медичні працівники району ознайомлені із Порядком 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів  у  закладах  
охорони  здоров'я України, затвердженого наказом МОЗ України від 21 січня 
2010 року №11, Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів», затверджених  постановою КМУ від 06 травня 2000 року  
№770, та Постановою КМУ від 10 жовтня 2007  року №1203 «Про  
затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, 
психотропних речовин  і прекурсорів, що   містяться   в  препаратах».  
 В Голованівській центральній лікарні на «Д» обліку у 2014 році 
знаходилось 289 осіб, з них: 
9 – по наркоманії; 
280 – по алкоголізму. 

В Голованівській центральній лікарні на «Д» обліку  протягом                        
І півріччя 2015 році знаходилось 271 осіб, з них: 
8 – по наркоманії; 
263 – по алкоголізму. 

Відповідно до плану заходів відділу освіти райдержадміністрації на 
2013 рік педагогічні працівники, під час проходження курсів, підвищували 
кваліфікацію з питань протидії поширенню наркоманії серед молоді та 
пропаганди здорового способу життя. 
 У районі функціонують опорні школи з основ здоров’я та безпеки 
життєдіяльності: Межирічківська ЗШ І-ІІІст., Лебединська ЗШ І-ІІІ ст.  Крім 
цього в навчальних закладах  впроваджується превентивний проект 
«Шкільна програма з профілактики тютюну, алкоголю і наркотиків 
(ХОУП)». З учнями проводяться виховні заходи, конкурси малюнків, 
стінгазет на дану тематику.  
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При навчальних закладах району проводиться спортивно-гурткова 
робота в  НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІст. ім.. Т. Шевченка – гімназія»,НВК  
Перегонівська ЗШ І-ІІІст.  –  ДНЗ»,  Клинівська ЗШ І-ІІІ ст.,  Побузька ЗШ І-
ІІІст., Красногірська ЗШ-І-ІІст., Свірневська ЗШ І-ІІІст., Межирічківська ЗШ 
І-ІІІст. Питання профілактики наркоманії розглядаються під час проведення 
батьківських зборів.  

У 2014-2015 роках  продовжують функціонувати опорні школи з основ 
здоров’я та безпеки життєдіяльності , а також по запобіганню вживання 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, отруйних і 
сильнодіючих лікарських засобів, формування навичок здорового способу 
життя адміністрація навчальних закладів району організовує виховні 
профілактичні заходи із залученням медичних працівників.  

 Психологами  та соціальними педагогами проводиться діагностика, 
корекційні роботи, просвітницькі тренінги, комунікативні ігри з метою 
впровадження здорового способу життя. 

Відповідно до плану заходів відділу освіти районної державної 
адміністрації педагогічні працівники, під час проходження курсів, 
підвищують кваліфікацію з питань протидії поширенню наркоманії серед 
молоді та пропаганди здорового способу життя. 

Всі діти,  які виховуються у кризових сім’ях залучені до гурткової 
роботи.  

Службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з працівниками 
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом у 
справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділом освіти 
райдержадміністрації,  РВ УМВС України в Кіровоградській області,          
ПТУ № 38 протягом 2013-2015 років регулярно проводились спільні 
перевірки місць масового відпочинку молоді: бари, базар, автовокзал, 
територія парку, торгові точки району з метою виявлення фактів торгівлі або 
вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин та запобіганню 
виникнення негативних явищ у молодіжному середовищі. Протягом                    
2014 року  проведено 44 перевірок, в ході яких перевірено 126 об’єктів. 
Виявлено 3 порушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП. За І півріччя 2015 року було 
проведено 40 перевірок, в ході яких перевірено   61  об’єкт. 

Голованівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді постійно проводиться профілактична та просвітницька  робота щодо 
поліпшення антинаркотичної пропаганди, заходи щодо протидії наркоманії, 
формування навичок здорового способу життя  серед молоді, дітей та їх 
батьків. Забезпечується систематичне проведення консультативної та 
роз’яснювальної роботи в молодіжному середовищі. 
 Таким чином у загальноосвітніх школах району та професійно-
технічному училищі  № 38  спеціалістами центру  проведено ряд  лекцій, 
бесід, тренінгів, а також анкетування відповідного спрямування.  

Спеціалістами районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді  спільно з представниками районного товариства Червоних Хрест 
проводились засідання за «круглим столом», наради щодо обміну 
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інформацією у сфері протидії поширення наркоманії, боротьби з незаконним 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.   
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»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 537 (додається). 

 
  Шосте питання порядку денного «Про стан законності, заходів 
щодо її зміцнення та результати діяльності прокуратури 
Голованівського району на території району за І півріччя 2015 року.» 
  Слово для виступу надається Горщаку Максимільяну Леонідовичу 
– прокурору Голованівського району, раднику юстиції. 
 
Горщак М.Л.: 
 Шановний Олексію Івановичу, депутати, присутні! 

На виконання Закону України «Про прокуратуру» проінформую про 
результати діяльності прокуратури району за 1 півріччя 2015 року. 

Так, прокуратурою району у межах повноважень, передбачених ст. 121 
Конституції України, впродовж 2015 року вживались заходи щодо 
покращення прокурорсько-слідчої діяльності, реального усунення порушень 
законів, поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення винних 
осіб до відповідальності, забезпечення відшкодування завданої шкоди. 

Так, протягом 1 півріччя 2015 року прокуратурою району проведено 
координаційну та міжвідомчу наради, на яких обговорено питання щодо 
стану злочинності в районі та вироблено скоординовані заходи, спрямовані 
на її подолання. Крім того, при прокуророві району проведено 27 
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оперативних нарад, на яких заслухано питання стану розслідування 
кримінальних проваджень слідчими СВ Голованівського РВ УМВС України 
в області, питання нагляду за додержанням та застосуванням законів, тощо. 

Аналіз злочинності в Голованівському районі свідчить  про те, що її 
рівень дещо збільшився. Так, у 2014 році на території району зареєстровано 
336 злочинів, що на 71 % більше ніж за аналогічний період минулого року - 
238), з них 77 – тяжкі та особливо тяжкі.   

Зазначене викликано в першу чергу зростанням кількості вчинених 
злочинів проти власності. 

Необхідно звернути увагу на роботу з розкриття  та розслідування 
вчинених злочинів, яка залишається стабільно вищою від загальнообласного 
рівня – 53,2% (36,5%). 

В той же час, не  приділяється  достатня  увага  розкриттю  злочинів  
минулих  років. На даний час за районом рахується як нерозкриті 3 умисні 
протиправні заподіяння смерті іншій людині, вчинені у минулих роках. 

Загалом про закінченим правоохоронними органами району 
кримінальним провадженням за 2015 рік завдано збитки на загальну суму 163 
тис грн., відшкодовано 134 тис грн. 

Звертає на себе увагу значне збільшення злочинності серед 
неповнолітніх. Так впродовж 1 півріччя 15 неповнолітніми вчинено 26 
кримінальних правопорушень, що на 10 більше  ніж минулого року. 

Упродовж  1 півріччя 2015 року   в провадженні правоохоронних 
органів району перебувало 676 кримінальних проваджень. З них:  закінчено 
провадженням – 219, з направленням обвинувального акту до суду - 61, 1 - з 
клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної 
відповідальності. 
 Кримінальні провадження (крім 2) закінчено у передбачений законом 
строк. Продовження строків розслідування викликано необхідністю 
проведення молекулярно-генетичних експертиз. 
 Прокуратурою району упродовж півріччя  скасовано 18  незаконних 
постанов слідчих про закриття кримінальних проваджень,  надано 118 
письмових  вказівок  по кримінальних провадженнях. 

Вживались  заходи   щодо  забезпечення законності діяльності  на 
даному  напрямку, - так протягом півріччя прокуратурою  району  внесено 4  
документів реагування, за  результатами  розгляду  яких  5   працівників ОВС  
притягнуто  до  дисциплінарної  відповідальності .  

Також, прокуратурою району у сфері запобігання корупції за 2015 рік 
зареєстровано кримінальне провадження зі збитками в сумі понад 0,5 млн. 
грн., яке скеровано до суду, складено 2 протоколи про вчинення 
адміністративних корупційних правопорушень, які вже розглянуті судом, 
винні особи притягнуті до відповідальності. 

Здійснюючи нагляд за додержанням законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних справах, прокуратурою району внесено 3 документи 
прокурорського реагування, за наслідками розгляду яких 5 осіб притягнуто 
до відповідальності. 
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У сфері представництва інтересів громадян та держави в судах 
прокуратурою району з початку року заявлено позови на загальну суму 933 
тис грн., з яких на даний час задоволено на 168 тис грн., інші перебувають на 
розгляді.  

Працівниками прокуратури району забезпечено участь у розгляді 65 
кримінальних проваджень судом, в тому числі: 18 – у розгляді питань, 
пов’язаних з їх виконанням. За апеляціями прокуратури району скасовано та 
змінено 4 рішення суду 1 інстанції у кримінальних провадженнях. 

Працівниками прокуратури забезпечено розгляд 44 звернень громадян,  
здійснено 2 виступи у ЗМІ щодо проведеної роботи. 

На даний час, враховуючи вступ в силу нового Закону України «Про 
прокуратуру» органами прокуратури зосереджено увагу на представництві 
інтересів громадян та держави в суді, забезпечення нагляду за додержанням 
законів при виконанні рішень суду у кримінальних справах, здійснення 
належного процесуального керівництва досудовим розслідуванням.  
Дякую за увагу. 
 
Виступили: депутат районної ради Комашко Г.В. 
 
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»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 538 (додається). 

 
  Наступне питання «Про стан виконання районної цільової 
соціальної програми «Молодь Голованівщини» на 2011-2015роки.» 
  Слово має  Гонтюк Наталія Борисівна – головний спеціаліст 
відділу освіти, молоді та спорту районної державної  адміністрації. 
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Гонтюк Н.Б.: 
  Шановні депутати! 
           Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, 
носієм інтелектуального потенціалу. Від здатності молоді бути активною 
творчою силою значною мірою залежить процес державотворення. Районна 
цільова соціальна програма «Молодь Голованівщини» була направлена  на 
створення всебічної підтримки громадської активності молоді, спрямованої  
на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього 
правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних 
гарантій. 
         На протязі 2011- 2015 років сектором молоді та спорту, центром 
соціальних служб для сім’ї  дітей та молоді, відділом культури, туризму та 
культурної спадщини  було проведено більше 500 різноманітних заходів, 
акцій, фестивалі, круглих столів, виставок присвячених державним, 
професійним, релігійним святам направлених на утвердження патріотизму, 
духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.   
Проводилась активна робота по  популяризації серед допризовної молоді 
служіння в збройних силах України,  так лише в 2015 році у весняному 
призові до лав української армії пішло служити 43 юнаки, за даними 
військового комісара у осінній призов планується відправити ще не менш як 
40 юнаків. Сектор молоді та спорту  систематично проводив відправку 
майбутніх воїнів як на проходження медичної перевірки, юнаків так і на 
проходження строкової служби. 
     З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі, 
яким передбачено протягом 2013-2015 років було проведено ряд  заходів 
щодо здійснювався 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. Спеціалістами районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді взято участь у перевірках 
по дотриманні  чинного законодавства щодо продажу алкогольних напоїв, 
обстеженні торгівельних закладів, які продають алкогольні та тютюнові 
вироби, з метою виявлення фактів порушень чинного законодавства щодо 
незаконного продажу неповнолітнім вищевказаних виробів. Таким чином 
лише за 2014 рік було   проведено 44 перевірки, в ході яких виявлено 3 факти 
продажу алкогольних напоїв неповнолітнім про що складено 
адмінпротоколи.   Також обстежено вулиці району на предмет наявності 
зовнішньої реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Протягом 
2011-2015 років регулярно проводились спільні перевірки по місцях масового 
відпочинку молоді: бари, базар, автовокзал, територія парку, торгові точки 
району.  
              Одним із пунктів даної програми є працевлаштування учнівської 
молоді у вільний від навчання час направлене на створення сприятливого 
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середовища для забезпечення зайнятості молоді,надання підтримки молодим 
громадянам у працевлаштуванні та удосконалення механізму залучення 
молодих людей до роботи у вільний від навчання час . Сектором молоді та 
спорту була створена база даних юнаків та дівчат які бажають працювати у 
вільний від навчання час. 
     Були створені дитячі молодіжні організації це дитячий шкільний 
парламент, та Євроклуб. 
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»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 539  (додається). 

 
  Восьме питання порядку денного «Про стан виконання районної 
цільової програми розвитку позашкільної освіти та підтримки 
обдарованої молоді на період на 2011-2015роки.» 
  Слово для виступу надається Тузу Сергію Віталійовичу – 
начальнику відділу освіти, молоді та спорту районної державної 
адміністрації. 
 
 
Туз С.В.: 
 Шановні депутати! 

На виконання районної цільової програми розвитку позашкільної 
освіти та підтримки обдарованої молоді на 2011-2015 роки (рішення сесії 
районної ради від 18 березня 2011 року № 52) в Голованівському районі  
збережена та розвивається мережа позашкільних навчальних закладів, 
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зміцнюється і модернізується матеріально-технічна база, удосконалюється 
методичне забезпечення, створюються необхідні умови для здобуття 
позашкільної освіти, її доступності для дітей особливо в сільській місцевості. 

Протягом терміну дії зазначеної програми структура позашкільної 
освіти району включала наступні заклади: Голованівський будинок дитячо-
юнацької творчості та Побузький центр дитячо-юнацької творчості. Всі ці 
заклади працюють на забезпечення вільного, творчого, інтелектуального, 
духовного розвитку дітей. 

Позашкільною освітою в районі охоплено 65 % дітей. 
В районі забезпечені умови для максимального охоплення дітей 

гуртковою роботою, спортивними секціями та різними видами позашкільної 
роботи, в тому числі дітей із девіантною поведінкою. 

В Голованівському БДЮТі (директор Прокопенко С.А.) у 2014-2015 
навчальному році працює 57 груп, 43 гуртки з таких напрямків: художньо-
естетичного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, 
гуманітарного, технічного, соціально-реабілітаційного, навчанням охоплено 
755 вихованців. 

Охоплено позашкільною освітою 8 шкіл району з них 7 у сільській 
місцевості. 

В Побузькому ЦДЮТі (директор Лісовенко К.О.) працює 65 груп, 22 
гуртки з таких напрямків: художньо-естетичного, технічного та туристсько-
краєзнавчого, навчання охоплено 833 вихованці. 

Охоплено позашкільною освітою 2 школи району з них 1 у сільській. З 
2012 року діє наукове товариство «Еврика», керівник – методист Полянецька 
Т.О. 
 Відповідно до Положення «Про стипендію Голованівської районної 
державної адміністрації та Голованівської районної ради кращим учням та 
педагогічним працівникам», затвердженого рішенням двадцять п’ятої сесії 
шостого скликання від 13 грудня 2013 року № 369, розроблено та 
затверджено заходи. 
 В рамках програми відділом освіти Голованівської 
райдержадміністрації створена система роботи, яка включає напрямки: 
1. Постійно поповнюється та поновлюється інформаційний банк 
«Обдарованість», який включає такі типи обдарованості: академічна, 
художня, творча, спортивна та лідерська. 
2. Фінансування програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених 
місцевими органами виконавчої влади. У 2014-2015 навчальному році 
виплачено щорічну стипендію ( у сумі 18 тис.грн.) обдарованим учням 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів та педагогічним 
працівникам, що підготували переможців та призерів обласних 
всеукраїнських конкурсів, олімпіад з базових дисциплін, переможців в МАН.  
3. Традиційно проводяться на районному рівні: інтелектуальні ігри, змагання 
з початкового технічного моделювання, фестиваль дитячої та юнацької 
творчості «Мистецькі зірочки Голованівщини», фестиваль «Новорічні 
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дзвоники». Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра 
Яцика. 
4. З метою пошуку та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді учні 
ЗНЗ району беруть участь у І,ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з 
навчальних предметів. У 2014-2015 н.р. 9 учнів стали переможцями ІІІ етапу. 
5. У 2014-2015 н.р. двоє учнів-учасників обласного етапу конкурсу-захисту 
робіт Малої Академії Наук вибороли призові місця (секція історія України). 
6. При Побузькому ЦДЮТі створено наукове товариство «Еврика», членами 
якого є 35 обдарованих учнів Побузької ЗШ І-ІІІ ст., НВК «Голованівська ЗШ 
І-ІІІ ст. ім. Т.Г. Шевченка-гімназія», НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІІст.-ДНЗ». 
Вони навчаються в секціях «Історія України», «Українська мова та 
література», «Педагогіка», «Хімія», «Лісознавство», «Геологія», «Геохімія», 
«Мінералогія». 
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»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 540 (додається). 
 
  Наступне питання  «Про стан виконання районної програми 
«Освітній округ на 2011-2015роки»». 
  Слово для виступу надається Тузу Сергію Віталійовичу – 
начальнику відділу освіти, молоді та спорту районної державної 
адміністрації. 
 
Туз С.В.: 
 Шановні депутати! 
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З метою забезпечення профілізації освіти, підвищення якості освіти та 
її відповідності сучасним стандартам на основі ефективного використання 
потенціалу ресурсів кожного навчального закладу, а також організації 
ефективної системи освіти в межах адміністративно-територіальної одиниці, 
забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти, профільного, 
допрофесійного навчання, раціонального використання навчально - 
методичної, матеріально-технічної бази суб’єктів округу діє районна 
програма «Освітній округ 2011-2015» (рішення сесії Голованівської районної 
ради від 21 жовтня 2011 року № 127). 

На сьогоднішній день оптимізація мережі сільських шкіл є дуже 
актуальною. Демографічна ситуація, яка склалася в країні не обійшла 
стороною і наш район. Відтік сільських мешканців до міста призвів до 
щорічного зменшення учнівського контингенту, що прямо впливає на мережу 
навчальних закладів. Тому створення і розвиток освітніх округів – реальна 
перспектива рівного доступу до якісної освіти всіх учасників навчально-
виховного процесу; зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти; 
оновлення змісту, форм і методів навчання та підготовка педагогічних 
кадрів. 

В районі діє  3 освітніх округи:  
 - Голованівський загальноосвітній округ; 
 - Побузький загальноосвітній округ; 
 - Перегонівський загальноосвітній округ. 

Систему загальної середньої освіти району становлять 27 
загальноосвітніх навчальних закладів: 25 знаходяться в сільській місцевості, 
що становить 92,8 % від загальної кількості закладів та 2 в селищах міського 
типу, із них 17 навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній 
навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», 1 навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад - гімназія», 9 – школи І-ІІІ 
ступенів, 7 – школи І-ІІ ступенів. У 2015-2016 навчальному році у ЗНЗ 
району навчаються  2608 учнів, що на 12 більше ніж у минулому році. Але 
зменшилась кількість класів у навчальних закладах району, а саме:  

- 1 класу немає у НВК «Вербівська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ»; Люшнюватська 
ЗШ І – ІІ ст.;  

- 2  класу немає у НВК «Молдовська ЗШ І-ІІІ ст.  -  ДНЗ»,  НВК 
«Вербівська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ» та Крутеньківській ЗШ І-ІІІ ст.; 

- 3 класу – Красногірській ЗШ І-ІІ ст., Шепилівській ЗШ І-ІІ ст., НВК 
«Семидубська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ», НВК «Ємилівська ЗШ І-ІІ ст. - 
ДНЗ» №1, НВК «Розкішненська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ»;  

- 4 класу - «Ємилівська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ»№2; 
- 5  класу –  НВК «Вербівська ЗШ І-ІІ ст.  -  ДНЗ»,  НВК «Молдовська 

ЗШ І-ІІІ ст.  - ДНЗ», Наливайківська ЗШ І-ІІ ст.,  НВК «Семидубська 
ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ»; 

- 6 класу – Грузька ЗШ І-ІІ ст., НВК Лебединська ЗШ І – ІІІ ст. - ДНЗ; 
- 7 класу – НВК «Вербівська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ»; 
- 8 класу – НВК Крутеньківська ЗШ І – ІІІ ст. - ДНЗ,  
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 Шепилівська ЗШ І-ІІ ст.; 
- 9 класу - НВК «Ємилівська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ»№2, НВК 

«Семидубська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ»; 
 У районі функціонує 10 класів початкової ланки з наповнюваністю 3 
учні та 26 класів старшої ланки з наповнюваністю 4 учні. 
 Як бачимо наглядною стає проблема реорганізації навчальних закладів.   

На виконання вищезазначеної програми,  відповідно до рішень сесії 
Голованівської районної ради, розпоряджень Голованівської районної 
державної адміністрації   у районі поетапно відбувається оптимізація 
навчальних закладів. Так, у 2011 році проведено реорганізацію 9 навчальних 
закладів  та створено 9 навчально-виховних комплексів, з них 1 НВК 
«Голованівська ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка - гімназія» та 8 НВК 
«Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад»: 

- Ємилівську ЗШ І-ІІІ ст. реорганізували у Ємилівську ЗШ І-ІІ ст. та на 
базі даної школи створили навчально- виховний комплекс «Ємилівський  
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІст. – дошкільний навчальний заклад»; 
  - Ємилівську ЗШ І-ІІІ ст.№2 реорганізували у Ємилівську ЗШ І-ІІ ст. 
№2 та на базі даної школи створили «Ємилівський загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІст. –дошкільний навчальний заклад».   
  -  на базі  Пушківської  ЗШ І-ІІ ст.,  створили  навчально-  виховний 
комплекс «Пушківський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІст.  – 
дошкільний навчальний заклад»; 
   - Розкішненської  ЗШ І-ІІ ст. створили навчально- виховний комплекс 
«Розкішненський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІст. – дошкільний 
навчальний заклад»; 

-  Новосільської  ЗШ І-ІІ ст., створили навчально- виховний комплекс 
«Новосільський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІст. – дошкільний 
навчальний заклад»;  
   - Семидубської ЗШ І-ІІ ст., створили навчально- виховний комплекс 
«Семидубський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. – дошкільний 
навчальний заклад»;  
  -  Журавлинської ЗШ І-ІІ ст р. створили навчально- виховний комплекс 
«Журавлинський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІст. – дошкільний 
навчальний заклад». 

 -  Перегонівської ЗШ І-ІІІ ст., створили навчально- виховний комплекс 
«Перегонівський загальноосвітній навчальний заклад  І-ІІІст.– дошкільний 
навчальний заклад». 

 Відповідно рішення сесії Голованівської районної ради від 13 липня 
2012 року № 212 та № 213, розпорядження голови Голованівської районної 
державної адміністрації від 27 липня 2012 року № 369-р «Про створення 
навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад – 
дошкільний навчальний заклад»», відповідно до плану оптимізації у 2012 
році на базі Молдовської ЗШ І-ІІІ ст.  та Вербівської ЗШ І-ІІ ст.  створено  
навчально-виховні комплекси: НВК «Молдовська ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» та НВК 
«Вербівська ЗШ І-ІІ ст.».   
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У 2013 році проводилася роз’яснювальна робота з педагогічними 
працівниками, учнями, батьками та громадою сіл щодо реорганізації 
Капітанської та Липовеньківської ЗШ І-ІІІ ст. в загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ст. У 2014 році проведено реорганізацію цих закладів з І-ІІІ ст. в І-
ІІ ст.,  
 Відповідно рішення сесії Голованівської районної ради від 17 липня 
2015 року № 523  «Про створення на базі загальноосвітніх навчальних 
закладів навчально-виховннх комплексів «загальноосвітній навчальний 
заклад - дошкільний навчальний заклад»  на базі  7 - ми навчальних закладів 
було створено навчально-виховні комплекси ;   
     - Свірневської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Свірневської 
сільської ради Голованівського району Кіровоградської області навчально- 
виховний комплекс «Свірневська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради 
Кіровоградської області; 
   -  Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лебединської 
сільської ради Голованівського району Кіровоградської області навчально- 
виховний комплекс «Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради 
Кіровоградської області; 
-   Люшневатської загальноосвітньої школи І-II ступенів Люшневатської 
сільської ради Голованівського району Кіровоградської області навчально- 
внховний комплекс «Люшневатська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів -
дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради 
Кіровоградської області; 
-   Роздольської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Роздольської сільської 
ради Голованівського район}- Кіровоградської області навчально- виховний 
комплекс «Роздольська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Голованівської районної ради Кіровоградської області; 
- Липовеньківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Голованівської 
районної ради Кіровоградської області навчально - виховний комплекс 
«Липовеньківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Голованівської районної ради Кіровоградської області; 
- Крутеньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Крутеньківської 
сільської ради Голованівського району Кіровоградської області навчально- 
виховний комплекс «Крутеньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради 
Кіровоградської області; 
- Капітанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Голованівської районної 
ради Кіровоградської області навчально- виховний комплекс «Капітанська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 
Голованівської районної ради Кіровоградської області. 
та планується з 01 вересня 2015 року 2 заклади  оптимізувати , а саме 
Голованівська ЗШ І - ІІІ ст. ім. Г.В. Міклея з І-ІІІ ст. на   І-ІІ ст., Грузька ЗШ І 
– ІІІ ст. з І-ІІІ ст. на І-ІІ ст. 
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 Відповідно до рішення сесії Голованівської районної ради від 17 липня 
2015 року № 524 «Про присвоєння Люшневатській загальноосвітній школі І-
II ступенів імені Валентина Мороза»  присвоїли Люшневатській 
загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Голованівського району Кіровоградської 
області ім'я Валентина Мороза. 
     На виконання районної програми «Шкільний автобус» на належному 
рівні організовано підвезення учнів та педагогічних працівників до місць 
навчання та додому. Підвіз здійснюють 8 шкільних автобусів. Із них 5 
автобусів придбано за кошти державного бюджету та 3 – районного.  

Шкільними автобусами підвозяться 263 учні – до НВК «Перегонівська 
ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», НВК «Пушківська ЗШ І-ІІ ст. – ДНЗ», Шепилівська ЗШ 
І-ІІ ст., НВК «Молдовська ЗШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ 
ст. ім.Т.Г.Шевченка – гімназія», Лебединська ЗШ І-ІІІ ст., НВК 
«Розкішненська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ» та Побузької ЗШ І-ІІІ ст. із навколишніх 
сіл. 

  Крім того, за програмою «Шкільний автобус» до загальноосвітніх шкіл  
безкоштовно підвозяться 26 учителів. 

На виконання районної програми «Енергоефективності на 2012-
2015рр.» та з метою збереження державних коштів у 2012 році здійснено 
перехід системи опалення опорних шкіл освітніх округів: НВК 
«Голованівська ЗШ І-ІІІ ст.  ім.  Т.Г.Шевченка - гімназія», Побузької ЗШ І-ІІІ 
ст., НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» на опалення з альтернативними 
джерелами енергії (пілети), у 2013 році – Межирічківській ЗШ І-ІІІ ст. та 
НВК «Молдовська ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ».  

Навчально-виховний процес у закладах освіти району забезпечують 
506  педагогічні працівники. Мають вищу освіту на рівні спеціаліста – 438; 
незакінчену вищу на рівні бакалавра – 17; середню спеціальну освіту на рівні 
молодшого спеціаліста – 45.  Спеціалістів вищої категорії – 135; першої 
категорії – 152, другої категорії 72, спеціалістів 147. Вчителів методистів – 
13, старших учителів – 79. Працюючих пенсіонерів у загальноосвітніх 
навчальних закладах – 63, що становить 12,0%, із них керівного складу – 3.  
15 серпня 2015 року відбувся прийом молодих спеціалістів, НВК 
«Семидубську ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ», учитель фізичного виховання, 
Люшнюватська ЗШ І – ІІ ст.. вчитель початкових класів.  
 Значно знизився рівень престижності педагога про що свідчить  факт, 
що протягом останніх двох років немає бажаючих випускників шкіл вступати 
до вищих педагогічних вузів  України. У зв’язку з цим у  2015 році не було 
потреби у видачі цільових направлень.  
 На  2015 – 2016 н.р є вакансії  учителів початкових класів у 5  
навчальних закладах району. 

З метою збереження мережі шкіл голова районної державної 
адміністрації  провів зустрічі з педагогічними колективами шкіл, 
представниками батьківських комітетів, місцевими агрофірмами та 
одноосібниками з питань матеріальної та технічної підтримки навчальних 
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закладів. 01 серпня 2015 за результатами зустрічі прийнято рішення щодо 
укладення договорів стосовно допомоги навчальним закладам. 
 Станом на 20 серпня 2015 року  укладено  договора між місцевими 
агроформуваннями та навчальними закладами , а саме:  
- агрофірма «Надія», та місцеві підприємці надали спонсорську допомогу на 
закупівлю вугілля  в Роздольську ЗШ – І ІІ ст. 
- підприємці  Садовий, Компанієць Т.А., Смаженко М., Гомонюк надали 
спонсорську допомогу на закупівлю вугілля в  Люшневатську ЗШ І-ІІ ст.; 
- фермер Яніцький О. забезпечив дровами НВК «Пушківська ЗШ І-ІІ ст.-
ДНЗ», підприємці Рибакевич А.Б, Малованець І.Д, Коваль Н.А. надали 
фінансову допомогу; 
- підприємець Грушецький А.Г. забезпечив дровами  Грузянську ЗШ І-ІІІ ст., 
Клинівську ЗШ І-ІІІ ст., НВК Крутеньківську ЗШ І – ІІІ ст. – ДНЗ; 
- фермер Скрипар В.І. забезпечив дровами НВК «Семидубська ЗШ І-ІІ ст.-
ДНЗ», НВК «Вербівська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ». 
В усіх інших навчальних закладах підготовка до опалювального сезону в 
стадії завершення. 
        Висновки: 

Організація освітньої мережі має забезпечити підвищення якості освіти, 
економічну ефективність функціонування навчальних закладів, приведення 
освітньої мережі у відповідність до потреб і особливостей району, 
поліпшення доступу до якісних освітніх послуг та їх урізноманітнення. 
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»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 541 (додається). 
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  Десяте питання порядку денного «Про стан виконання районної 
комплексної програми забезпечення діяльності кримінально-виконавчої 
інспекції та попередження росту рецидивної злочинності на 2012-
2015роки.» 
 Слово для виступу надається Плахотнюку Андрію Миколайовичу 
– завідувачу сектором запобігання і  виявлення корупції, 
мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної 
адміністрації. 
 
Плахотнюк А.М.: 
 Шановні депутати! 

Рецидивна злочинність - складне явище, що (як і злочинність взагалі) 
притаманне людському суспільству, має свої закономірності і не може бути 
викорінене в найближчі часи. Максимум можливого у боротьбі з нею - 
зменшення її до певних розмірів, утримання на контрольованому рівні, 
здійснення ефективного контролю з боку суспільства за її станом та заходами 
боротьби з нею. Основне завдання протидії рецидивній злочинності 
зводиться до необхідності довгострокової, послідовної, комплексної, 
контрольованої боротьби з нею. Для ефективної боротьби зі злочинністю 
взагалі і рецидивом зокрема потрібні не тільки каральні, а й запобіжні 
заходи, спеціальне реформування, у тому числі і реформи у пенітенціарній 
сфері. Ці заходи мають бути спрямовані на вдосконалення суспільних 
відносин з метою створення всіх необхідних політичних, економічних і 
соціальних умов для задоволення духовних і матеріальних інтересів людини 
та кожної сім'ї. Все це сприяє, як свідчить вітчизняний досвід, поступовому 
усуненню негативних явищ і процесів, що породжують, відновлюють 
рецидивну злочинність і впливають на її зростання. 

Спеціально-кримінологічне запобігання рецидивній злочинності - це 
безпосередня протидія причинам і умовам, що її породжують або їй 
сприяють, формують сталу антисуспільну, деструктивну установку в 
злочинців, послаблюють контроль над їх свідомою поведінкою, провокують 
повторні злочинні прояви, а також запобігання і припинення на будь-якій 
стадії розпочатого злочину і ресоціалізація та адаптація осіб, що відбули 
покарання. Воно складається з таких трьох головних напрямів протидії 
рецидиву: кримінологічної профілактики, відвернення і припинення. 

Кримінологічна профілактика - це головним чином випереджальний 
напрям запобігання рецидивній злочинності. При його здійсненні боротьба з 
нею виноситься на ранні стадії соціалізації особи. Право-порушення і 
злочинність неповнолітніх є важливим джерелом рецидивної злочинності. Її 
запобігання необхідно починати із запобігання первинній злочинності 
неповнолітніх. Треба рішуче усувати недоліки у професійній діяльності 
фахівців, які відповідають за процеси навчання та виховання дітей, підлітків, 
молоді; вживати заходів щодо зменшення впливу негативних умов 
мікросередовища, які є досить складною справою сьогодення; нейтралізувати 
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сімейне неблагополуччя, де формуються стійкі криміногенні риси 
майбутнього рецидивіста; заборонити деморалізуючу пропаганду в засобах 
масової інформації цинічної позиції щодо шляхів досягнення особою 
матеріальних благ, сексуальної свободи, задоволення розбещених потреб за 
будь-яку ціну і в будь-який спосіб тощо.  Ліквідація недоліків,  що негативно 
впливають на первинну і повторну злочинність, повинна стати результатом 
загального оздоровлення і вдосконалення мікросередовища. 

Запобігання рецидивній злочинності неможливе без підриву і 
руйнування кримінальної «блатної» субкультури, традиції і звичаї якої 
суперечать загальним людським цінностям і спрямовані на тримання особи в 
злочинних тенетах. Саме існування і впровадження злодійської субкультури 
у свідомість і поведінку засудженого сприяють його криміналізації, 
взаємному «кримінальному зараженню» злочинців, протидіють виправленню 
особи. Настав час розробити і впровадити дійові заходи протидії 
кримінальній субкультурі у місцях позбавлення волі. 

Істотним резервом запобігання рецидивізму злочинів є подальше 
вдосконалення правоохоронної діяльності, зокрема своєчасне виявлення і 
розкриття злочинів, неухильне забезпечення принципів невідворотності і 
більш суворого покарання злочинців за новий злочин. На жаль, ці принципи 
не завжди виконуються послідовно на практиці. Багато злочинців через різні 
обставини звільняються від покарання або засуджуються на незначні строки 
позбавлення волі, що викликає обурення такою несправедливістю не тільки 
суспільства, а й навіть інших засуджених. 

Важливу роль у запобіганні новим злочинам відіграє пенітенціарна і 
постпенітенціарна робота виправних установ і органів внутрішніх справ. Як 
зазначалося, саме позбавлення волі і місця відбування покарання значною 
мірою сприяють десоціалізації засудженого. Безумовно, потребують 
докорінної перебудови умови відбування покарання у виправних установах. 
Тому нагальною потребою пенітенціарного реформування є гуманізація 
системи відбування покарання, орієнтація її на попередження і моральне 
оздоровлення засуджених. Очевидно, що першочерговим завданням є 
приведення її у відповідність до Конституції України і норм міжнародного 
права, що відповідало б законодавству і моралі цивілізованого суспільства 
(кардинальна зміна умов тримання засуджених, зняття невиправданих 
обмежень, руйнування кримінальної субкультури, злочинної консолідації 
тощо). 

З метою підвищення рівня постпенітенціарного запобігання рецидивній 
злочинності заслуговують на увагу пропозиції багатьох авторів щодо 
розроблення закону «Про вдосконалення постпенітенціарної системи», де 
законодавчо визначалися б обов'язки державних органів, громадських 
організацій із соціальної адаптації засуджених; створення державної 
постпенітенціарної системи опіки з метою надання допомоги і підтримки 
засуджених до позбавлення волі; впровадження патронажної служби, яка 
проводила б і соціальну роботу та здійснювала нагляд за звільненими, 
надаючи їм психопедагогічну, психотерапевтичну, наркологічну, 
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психіатричну, медичну, правову та матеріальну допомогу, що б сприяло 
зменшенню соціального відчуження; максимального стимулювання участі 
органів місцевого самоврядування, громадських і релігійних організацій, 
спілок, рухів, соціальних груп, партій, окремих громадян у соціальній 
адаптації звільнених. 

Істотне значення для запобігання рецидивній злочинності має 
адміністративний нагляд за певною категорією осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі. Відповідно до ст. 2 Закону України від 1 грудня 1994 р. 
«Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення 
волі» такий нагляд строком від одного до двох років установлюється з метою 
попередження злочинів окремими особами, звільненими з місць позбавлення 
волі, і здійснення виховного впливу на них. Адміністративний нагляд 
встановлюється судом і являє собою систему тимчасових примусових заходів 
спостереження і контролю за поведінкою звільнених, який здійснюється 
органами внутрішніх справ. Утім потребують вдосконалення як сам інститут, 
так і практика адміністративного нагляду, усунення формалізму в його 
здійсненні, підви-щення індивідуальної ресоціалізаційної роботи з особами, 
які реально можуть вчинити новий злочин, насиченість періоду 
адміністративного нагляду позитивними обов'язками піднаглядного 
(наприклад, пройти курс лікування, навчання, відновити сімейні зв'язки, 
працевлаштуватися тощо). Запобіганню рецидивній злочинності можуть 
сприяти комплексні заходи соціального контролю і соціальної допомоги, 
неформальне проведення і дійсна зацікавленість у долі звільненого з місць 
позбавлення волі з боку правоохоронних органів, органів влади, трудового 
колективу, сім'ї. Досвід свідчить про те, що там, де про-являється активна і 
реальна турбота про долю засуджених (при їх наполегливому прагненні 
розпочати нове нормальне життя), там є позитивні результати у запобіганні 
злочинності. 

Специфіка запобігання рецидиву з боку осіб, умовно засуджених або 
засуджених з відстрочкою виконання вироку чи відбування покарання, 
умовно-достроково звільнених, пов'язана головним чином з наявністю 
випробного строку. По суті, випробний строк встановлюється заради 
запобігання вчиненню злочину. Це досягається саме загрозою збільшення 
покарання у разі вчинення нового злочину, а також активною участю 
громадськості і трудових колективів у відповідній виховній роботі з метою 
закріплення результатів виправлення і залучення засуджених до чесного 
життя (статті 117-119 ВТК). На жаль, останнім часом зазначений вид 
соціального контролю практично не діє. 

Особливу увагу слід звернути на відновлення серйозної профілактичної 
роботи з такими складними категоріями осіб, звільнених з місць позбавлення 
волі, як психічно хворі, хронічні алкоголіки і наркомани, психопати, 
соціопати та ін. Ступінь їх соціальної запущеності, характер судимостей, 
поведінка у місцях позбавлення волі і після звільнення, психічна і соматична 
обтяженість, оточуюче середовище роблять діяльність з профілактики 
рецидиву злочинів майже безперспективною. У цьому разі вкрай важливим є 
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функціонування в кожній області центрів соціальної адаптації і 
ресоціалізації, які включають соціально-психологічну і наркологічну служби, 
що деякою мірою сприятиме зменшенню гостроти проблеми 
постпенітенціарного періоду. 

Відвернення та притінення рецидиву злочинів. В основі запобігання 
рецидивній злочинності лежать заходи переорієнтації антисуспільної 
установки осіб, які звільняються від відбування покарання; активна протидія 
рецидиву; організаційно-превентивна робота. 

Кримінологічні дослідження показують, що значна група рецидивістів 
учиняє нові злочини у перші дні або місяці перебування на волі. Можна 
сказати, що певна частина звільнених після відбуття покарання у вигляді 
позбавлення волі виходить на волю з наміром продовжити злочинну 
діяльність і часом не приховує своїх поглядів. Отже, відвернення рецидиву 
зводиться до того, щоб спонукати тих, хто відбуває покарання, і тих, хто 
звільняється від нього, відмовитися від продовження злочинної діяльності. 
Зрозуміло, що для переорієнтації установки на продовження злочинної 
поведінки на позитивні наміри необхідна система конкретних групових і 
індивідуальних заходів, які сприяли б вибору засудженим альтернативного, 
позитивного шляху свого життя. 

Активна протидія рецидиву являє собою рішучі дії щодо схилення осіб 
до добровільної відмови від продовження злочинної поведінки, роз'єднання 
злочинних угруповань та ізоляції лідерів, «авторитетів», організаторів, 
контролю за додержанням правил і обмежень адміністративного нагляду з 
притягненням винних у його порушенні до відповідальності, соціальної і 
матеріальної допомоги тим, хто має твердий намір відмовитися від 
продовження злочинної діяльності, тощо. 

Організаційно-превентивна робота передбачає коло заходів, 
спрямованих на більш результативну організацію постпенітенціарної 
практики боротьби з рецидивною злочинністю. З метою надання державної і 
громадської допомоги доцільно створювати благодійні фонди для 
засуджених; відкривати безкоштовні нічліжки для безпритульних; більш 
широко залучати до процесу ресоціалізації релігійні організації, соціальні 
групи, окремих громадян; налагодити в країні через засоби масової 
інформації за допомогою і підтримкою громадськості контр-пропаганду 
злочинної діяльності; протидіяти залученню у злочинну діяльність 
неповнолітніх та молоді. До заходів цього напряму боротьби з рецидивною 
злочинністю належать також законотворча робота щодо вдосконалення 
кримінального, кримінально-процесуального, адміністративного, 
кримінально-виконавчого законодавства, підвищення рівня оперативно-
розшукової роботи з виявлення і припинення злочинної діяльності злісних 
рецидивістів і професійних злочинців; надійної взаємодії і координації 
зусиль правоохоронних органів у виконанні програм боротьби з рецидивною 
злочинністю. Потребує налагодження і вдосконалення міжнародне 
співробітництво у сфері боротьби з рецидивною злочинністю. 
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Голованівським районним відділом УМВС запроваджено соціальний 
супровід молоді та неповнолітніх, що відбули покарання і звільнилися з 
місць позбавлення волі, виховуються у неблагополучних або прийомних 
сім’ях. 

З метою посилення контролю за поведінкою осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі, запобігання вчиненню ними повторних злочинів, 
вживалися заходи щодо встановлення адміністративного нагляду. 
Проводяться перевірки за місцем їх проживання, так протягом 2014-2015 
років продовжено дію адміністративного нагляду 1 раніше засудженим 
особам встановлено 4 адміністративних нагляди. Перевірено за місцем 
проживання 120 осіб раніше судимих, 56 осіб відносно яких встановлений 
адміністративний нагляд. За результатами таких перевірок виявлено 12 
адміністративних правопорушень із них: 12 за порушення адміністративного 
нагляду, 25 за вчинення дрібного хуліганства, 57 за розпиття спиртних напоїв 
та появи у громадських місцях, 7 за вчинення дрібного розкрадання.  

Також вказана категорія осіб скоївши різного роду правопорушення де 
за результатами судового розгляду необхідно сплатити великі розміри 
штрафу а в зв’язку з фінансовою кризою в державі і відсутністю коштів 
законодавством запроваджено вид покарання громадські роботи. Даний вид 
покарання контролюється  органами кримінально виконавчої інспекції у 
Голованівському районі. Особи які засудженні до відповідної кількості годин 
громадських робіт виконують корисну працю щодо благоустрою населених 
пунктів району. Об’єкти оприлюднення визначаються органами місцевого 
самоврядування. Як результат проведеної роботи в районі має місце 
зменшення рецидивної злочинності порівняно з обласним показником а саме 
в 2013 році скоєно 48 злочинів раніше засудженими особами що складає 27% 
від загальної кількості злочинів (обласний показник 32,7%), в 2014 році 
скоєно 33 злочини, що складає 21,7% (обласний показник 32,3%), протягом 
січня-липня 2015 року скоєно 26 злочини, що складає 25,0% (обласний 
показник 28,1%). 

Голованівським районним підрозділом кримінально-виконавчої 
інспекції виконувалися покарання не пов’язані з позбавленням волі , такі як : 
громадські та виправні роботи, заборона займатися певною діяльністю або 
займати певні посади, обмеження волі, здійснювали контроль за особами 
звільненими від відбування покарання з випробуванням та адміністративні 
стягнення у виді громадських та виправних робіт.  

Протягом 2014 – 2015 рр. по обліках Голованівського РП КВІ пройшло 
118 осіб з них 31 – жінок; 15 – дітей. 

Оскільки метою розроблення даної програми є забезпечення 
ефективної реалізації державної політики у сфері виконання покарань не 
пов’язаних з позбавленням волі та адміністративних стягнень, профілактики 
злочинності та правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу 
заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних 
діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів та 
місцевих органів виконавчої влади в зазначеній сфері. 
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Для забезпечення функціонування даної програми Голованівський 
районний підрозділ кримінально-виконавчої інспекції протягом 2012 – 2015 
рр. здійснював висвітлення заходів щодо зміцнення законності та діяльності 
кримінально-виконавчої інспекції. 

Згідно до спільного наказу Державного Департаменту України з питань 
виконання покарань та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту № 288/4322 від 28.10.2008 «Про затвердження Порядку взаємодії 
кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за 
поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з 
позбавленням волі, звільнені  від відбування покарання з випробуванням  або 
умовно-достроково» - кримінально-виконавча інспекція в профілактиці 
вчинення повторних злочинів серед дітей та молоді тісно співпрацює з 
Голованівський районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. Так в Голованівському районному підрозділі кримінально-виконавчої 
інспекції запроваджено «День соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», 
кожного місяця під час здійснення реєстрації засуджених на прийомі 
присутній спеціаліст Центру, який проводить профілактичну роботу серед 
дітей та молоді. 

Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики № 450 від 
09.07.2014 р. «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям 
(особам), які перебувають у складних життєвих обставинах» кримінально-
виконавча інспекція при виявленні неблагополучних сімей або осіб 
молодіжного віку, які опинилися в складних життєвих обставинах направляє 
на адресу Голованівського районного центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді повідомлення про виявлення вказаної категорії осіб. 

Кожного кварталу кримінально-виконавча інспекція проводить обмін 
даних щодо руху дітей та осіб молодіжного віку по обліках кримінально-
виконавчої інспекції з  Голованівським районним центром соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді. Це проводиться з метою забезпечення соціальним 
супроводом неповнолітніх та осіб молодіжного віку які мають конфлікт із 
законом, забезпечення їх працевлаштуванням. 

На виконання програми та відповідно до спільного наказу Державного 
Департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства 
внутрішніх справ № 270/1560 від 19.12.2003 р. «Про затвердження Інструкції 
про порядок виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі та 
здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань» - 
кримінально-виконавча інспекція тісно співпрацює з Голованівським РВ 
УМВС в питані проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами 
засудженими до покарань не пов’язаних з позбавленням волі за їхнім місцем 
проживання; здійснення приводу до кримінально-виконавчої інспекції осіб, 
які не з’являються за викликами кримінально-виконавчої інспекції, а також 
оголошення в розшук засуджених, які з метою ухилення від відбування 
покарання зникли з постійного місця проживання та місцезнаходження яких 
не відоме. 
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Так, в період з 2014 року по 2015 року, Голованівським районним 
підрозділом кримінально-виконавчої інспекції були одержані матеріали 
перевірок та проведеної індивідуально-профілактичної роботи за місцем 
проживання засуджених стосовно 76 осіб з них 12 дітей. Одна особа 
оголошена в розшук. 

Для посилення контролю за особами засудженими до покарань не 
пов’язаних з позбавленням волі Голованівський РП КВІ разом з 
Голованівським РВ УМВС розглядає проблеми співпраці на щомісячних 
нарадах. 
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»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 542  (додається). 
 
  Наступне питання « Про стан виконання районної  програми 
«Шкільний автобус» на 2014-2020 роки». 
  Слово для виступу надається Тузу Сергію Віталійовичу – 
начальнику відділу освіти, молоді та спорту районної державної 
адміністрації. 
 
Туз С.В.: 
 Шановні депутати! 
 Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць 
навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав 
громадян на здобуття загальної середньої освіти. Статтею 14 Закону України 
«Про освіту», статтею 21 Закону України «Про загальну середню освіту» та 
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статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
передбачено забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного 
підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2003 року 
№ 31 «Про затвердження Програми «Шкільний автобус», наказу 
Міністерства освіти у науки України від 4 лютого 2003 року № 51, рішення 
тридцять першої сесії шостого скликання від 20 червня 2014 року № 421 
«Про затвердження районної програми «Шкільний автобус» на 2014-2020 
роки» затверджено районну програму «Шкільний автобус» до 2020 року. 
 На виконання даної програми у Голованівському районі підвіз учнів 
здійснюють 9 шкільних автобусів. Із них 6 автобусів придбано за кошти 
державного бюджету та 3 – районного бюджету.  Шкільними автобусами 
здійснюється підвіз учнів до Побузької ЗШ І-ІІІ ст. (с. Капітанка та 
Липовеньке), НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІІ ст.. – ДНЗ» (с. Давидівка, 
Полонисте, Іллічівка), НВК «Пушківська ЗШ І-ІІ ст.. – ДНЗ» (с. 
Олександрівка, Одая, Липовеньке), Лебединської ЗШ І-ІІІ ст. (с. Давидівка, 
Табанове, Лащівка), НВК «Молдовська ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» (с. Маріамполь, 
Новосілка, Одая), Шепилівської ЗШ І-ІІ ст. (с. Олександрівка), НВК 
«Голованівська ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка-гімназія» (с. Шепилове, 
Олександрівка). 
 Маршрути всіх автобусів, які здійснюють підвіз учнів до місць 
навчання і додому розроблені відділом освіти, погоджені начальником 
відділу освіти районної державної адміністрації і начальником ВДАІ по 
обслуговуванню території Голованівського району, затверджені директором 
департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної 
адміністрації. 
 На виконання заходів державної програми «Шкільний автобус» 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року 
№ 31 (зі змінами) за кошти державного бюджету у 2013 році району 
поставлено 1 шкільний автобус на суму 382,0 тис.грн., який вручено 
Побузькій ЗШ І-ІІІ ст. для підвозу учнів із сусідніх сіл. 
 У 2014-2015 навчальному році кількість учнів та вчителів, які 
проживають за межею пішохідної доступності і потребують підвезення 295, 
із них учнів – 263, дошкільнят – 6, вчителів – 26. Шкільними автобусами 
підвозяться – 263 учнів ( НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» - 147 учні, 
НВК «Пушківська ЗШ І-ІІ ст.-ДНЗ» -  30  учнів.  Шепилівська ЗШ І-ІІ ст.  –  7  
учнів, НВК «Молдовська ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» - 17 учнів, Лебединська ЗШ І-ІІІ 
ст. – 27 учнів, НВК «Розкішненська ЗШ І-ІІ ст. – ДНЗ» - 11 учнів, Побузька 
ЗШ І-ІІІ ст. – 24 учнів. 
 Крім того, за програмою «Шкільний автобус» до загальноосвітніх шкіл 
безкоштовно підвозяться 23 учителів і 6 дошкільнят. 
- НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» - 2 учителя; 
- НВК «Пушківська ЗШ І-ІІ ст. – ДНЗ» - 13 учителів; 
- Шепилівська ЗШ І-ІІ ст. – 4 учителі; 
- Лебединська ЗШ І-ІІІ ст. – 2 учителя, 4 дошкільняти; 
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- НВК «Розкішненська ЗШ І-ІІ ст.» - 1 учитель, 2 дошкільнят; 
- Побузька ЗШ І-ІІІ ст. – 1 учитель. 
 Потребують підвозу 3 педагоги. 
 На сьогоднішній день оптимізація мережі сільських шкіл є дуже 
актуальною. Щорічне зменшення учнівського контингенту прямо виливає на 
мережу навчальних закладів району. Створення і розвиток освітніх округів – 
реальна перспектива рівного доступу до якісної освіти всіх учасників 
навчально-виховного процесу. Тому, організоване підвезення учнів та 
педагогічних працівників до місць навчання та додому є головним завданням 
районної програми «Шкільний автобус». 
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»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 543  (додається). 
 
  Дванадцяте питання порядку денного «Про стан виконання 
районної  програми «Вчитель»» на 2014-2020 роки». 
  Слово для виступу надається Тузу Сергію Віталійовичу – 
начальнику відділу освіти, молоді та спорту районної державної 
адміністрації. 
 
Туз С.В.: 
 Шановні депутати! 
 Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та державної програми «Вчитель» 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 
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року № 379, обласної програми затвердженої рішенням сесії Кіровоградської 
обласної ради від 6 вересня 2002 року № 61 та 31-ю сесією шостого 
скликання Голованівської районної ради було прийнято рішення від 20 
червня 2014 року № 420  «Про затвердження районної програми «Вчитель». 
Метою та основним завданням програми «Вчитель» визначено перспективні і 
невідкладні заходи щодо реалізації основних напрямків модернізації системи 
освіти району з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного 
суспільства, умов професійної самореалізації педагогічних працівників та 
утвердження їх високого соціального статусу. 
 Державна програма «Вчитель» спрямована на розв’язання проблем, 
пов’язаних з підготовкою, професійною діяльністю та післядипломною 
освітою педагогічних працівників, на забезпечення гарантованої державної 
підтримки у цій сфері. 
 Програма розроблена на період до 2020 року, з урахуванням 
поступовості переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, 
структуру. Важливою проблемою є проблема методичної, психолого-
педагогічної, культурологічної, мовної, комп’ютерної підготовки вчителів. 
 Професійний потенціал району в основному відповідає сьогоднішнім 
вимогам. Це підтверджується рядом показників. У 2014 році атестувались 
три школи НВК «Журавлинська ЗШ І-ІІ ступенів – ДНЗ», НВК 
«Голованівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка-гімназія», Капітанська 
ЗШ І-ІІ ступенів, у 2015 році атестувалось три школи НВК «Молдовська ЗШ 
І-ІІІ ступенів –  ДНЗ» та НВК «Новосільська ЗШ І-ІІ ступенів –  ДНЗ».  Учні 
цих шкіл показали середній та достатній рівень знань. 
 Підвищення кваліфікації керівників і педагогічних кадрів забезпечує в 
основному КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти ім. В.Сухомлинського. Кадровий потенціал району 
формується за рахунок цільової підготовки молоді в педагогічних вузах через 
денну та заочну форми навчання. 
 На даний час навчальні заклади на 100% забезпечені педагогічними 
кадрами. У 2014-2015 навчальному році в загальноосвітніх навчальних 
закладах району працює 506 педагогічних працівників (з них 18 сумісників). 
Існує потреба у вчителях початкових класів у Свірнівській ЗШ І-ІІІ ступенів 
та Роздольській ЗШ І-ІІ ступенів, вчителів англійської мови, хімії та біології 
у Липовеньківській ЗШ І-ІІ ступенів. 
 Мають повну вищу освіту – 438 педпрацівники, 17 – базову вищу 
освіту, 45 – неповну вищу освіту, 6 – загальну середню освіту. 8 педагогів 
нагороджені значком «Відмінник освіти України», 79 мають педагогічне 
звання «Старший вчитель», 13 – «Вчитель-методист». 
 Відділом освіти районної державної адміністрації визначено до 2016 
року перспективну потребу в педагогічних кадрах. 
 В навчальних закладах проводиться профорієнтаційна робота щодо 
подальшого навчання випускників для здобуття педагогічних 
спеціальностей. 
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 Щорічно до 1 січня формується державне замовлення на підготовку 
педагогічних працівників у вищих навчальних закладах. Замовлення 
складається згідно поданих заяв та в залежності від потреб. 
 В 2014-2015 навчальному році у загальноосвітніх школах району 
приступило до роботи 7 молодих спеціалістів, із них 2 закінчили 
Кіровоградський ДПУ імені В.Винниченка  та 2 – Уманський ДПУ ім.. 
П.Тичини. 
 В закладах освіти району визначено зміст і форми роботи навчальних 
закладів для забезпечення професійного становлення і зростання молодих 
спеціалістів, проводиться їх стажування, закріплюються вчителі-наставники. 
 На нарадах керівників навчальних закладів, колегіях відділу освіти, 
семінарах для вчителів постійно розглядаються питання про перехід 
загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст освіти. Забезпечується 
систематичне виконання плану підвищення кваліфікації вчителів. 
 Для використання педагогічних програмових засобів Кіровоградський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надає школам району 
програмне забезпечення з предметів: фізика, хімія, біологія, історія. 
 Фінансування виконання програми «Вчитель» здійснюється в межах 
асигнувань, передбачених районним бюджетом. У 2015 році педагогічним 
працівникам заплановано виплатити оздоровчі на суму 1509,9 тис.грн. 
 Виконання даної програми дає можливість забезпечити соціальний 
захист учасників навчально-виховного процесу, припинити негативні 
процеси у соціальній сфері села, досягнути позитивних зрушень у 
забезпечені життєдіяльності сільського населення, створити у сільській 
місцевості належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої 
освіти. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
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«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення №  544 (додається). 
 
  Наступне питання порядку денного «Про встановлення 
щомісячного розміру батьківської плати за навчання у комунальних 
закладах «Голованівська районна дитяча школа мистецтв» та 
«Побузька дитяча музична школа початкового спеціалізованого 
мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) 
системи Міністерства культури України» на 2015/2016 навчальний рік». 
  Слово має Піщик Тетяна Володимирівна – начальник відділу 
культури, туризму та культурної спадщини районної державної 
адміністрації.  
 
Піщик Т.В.: 
 Шановні депутати! 
 До Вашої уваги пропонуються проект регуляторного акту – рішення 
«Про встановлення щомісячного розміру батьківської плати за навчання у 
комунальних закладах «Голованівська районна дитяча школа мистецтв» та 
«Побузька дитяча музична школа початкового спеціалізованого мистецького 
навчального закладу (школа естетичного виховання) системи Міністерства 
культури України» на 2015/2016 навчальний рік». 
 Прийняття даного рішення першочергово спрямоване на виконання 
повноважень у галузі культури, визначених ст.32 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», а саме - управління закладами культури, 
організація їх матеріально технічного та фінансового забезпечення; сприяння 
діяльності позашкільних навчально-виховних закладів. У зв’язку з тим, що на 
законодавчому рівні відбулися зміни, які впливають на собівартість послуг 
(підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, підвищення 
мінімальної заробітної плати) виникла необхідність переглянути затверджені 
щомісячні розміри батьківської плати за навчання у початкових 
спеціалізованих навчальних закладах Голованівського району. 
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»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
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Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 545  (додається). 

 
 Наступне питання порядку денного «Про затвердження технічних 
документацій по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок на 
територіях Крутеньківської, Свірнівської, Грузької, Троянської 
сільських рад.»  
  Слово для виступу надається Лісовському Сергію Олександровичу 
– головному спеціалісту сектору Держгеокадастру у Голованівському 
районі.  
 
Лісовський С.О. 
 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 Соломонюк В.І., Буртній Т.М. та 
на території Троянської сільської ради громадянці Шкуровській Л.К.;  
- що відводяться для продажу на земельних торгах у формі аукціону із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Свірнівської, Грузької 
сільських рад; 
- що передаються в оренду для рибогосподарських потреб на території 
Троянської сільської ради громадянину Парахоньку П.В.; 
 - що передаються в оренду АФ «Хлібороб» у формі ТОВ для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення на території Грузької сільської ради.  
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
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З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
 
 Надійшла пропозиція від депутата районної ради Лісовської Т.А. 
виключити з даного рішення пункт 10 щодо затвердження технічної 
документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок площею 
111,7118 на та 49,2715 га, що надані в оренду терміном на 10 років АФ 
«Хлібороб» у формі ТОВ для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення на 
території Грузької сільської ради. 
 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 05 
«проти»    - 22 
«утримались»   - 00 
Не приймається. 
 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 11 
«проти»    - 16 
«утримались»   - 00 
Рішення не прийнято. 

 
  П’ятнадцяте питання порядку денного «Про передачу у безоплатне 
користування (позичку) нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ Голованівського району.» 
  Слово для виступу надається Козаку Володимиру Володимировичу 
-  заступнику голови районної ради. 
 
Козак В.В.: 
 Шановні депутати! 
       На підставі статей 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні» та ст. 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх 
соціального захисту», пропонується проект рішення щодо управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ району, а 
саме: 
- надати в безоплатне тимчасове користування (позичку) Голованівській 
територіальній селищній організації ветеранів України приміщення 
(службовий кабінет) загальною площею 10 кв.м. розташоване в 
адміністративному приміщенні районної ради за адресою: смт. Голованівськ, 
вул. Леніна, 48, що перебуває на балансі районної ради, терміном на 2 роки 
11 місяців; 
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- уповноважити відділ культури, туризму та культурної спадщини 
Голованівської районної державної адміністрації на передачу в безоплатне 
тимчасове користування (позичку) архівному відділу Голованівської 
районної державної адміністрації приміщення загальною площею 62 кв.м. 
розташованого за адресою: смт. Голованівськ, вул. Суворова,3, що перебуває 
на балансі даного відділу, терміном на 2 роки 11 місяців. 

 
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»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 546  (додається). 
 
  Наступне питання «Про внесення змін до рішення районної ради 
від 20 лютого 2015 року № 487 «Про припинення діяльності 
комунального підприємства «Голованівськліс» (код ЄДРПОУ 34628758) 
шляхом ліквідації». 
  Слово має Козак Володимир Володимирович -  заступник голови 
районної ради. 

    
Козак В.В.: 
  Шановні депутати! 
 У зв’язку з тим, що надійшла заява від голови комісії з припинення КП 
«Голованівськліс» Бугаєнко О.П. щодо виключення її із складу комісії, та 
враховуючи клопотання Голованівської районної державної адміністрації від 
11 вересня 2015 року № 01-30/71/1 пропонується  внести зміни у додаток 1 до 
рішення районної ради від 20 лютого 2015 року № 487 «Про припинення 
діяльності комунального підприємства «Голованівськліс» (код ЄДРПОУ 
34628758) шляхом ліквідації», а саме: 
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- вивести зі складу комісії з припинення КП «Голованівськліс» заступника 
голови Голованівської районної державної адміністрації Бугаєнко Ольгу 
Петрівну, голову комісії ; 
- ввести до складу комісії з припинення КП «Голованівськліс» Катеринич 
Наталію Вікторівну – головного спеціаліста відділу фінансово-
господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації  та 
призначити її головою комісії. 

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»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 547  (додається). 
 
  Наступне питання порядку денного «Про внесення змін до Порядку 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад селищ 
та сіл району.» 
  Слово має Козак Володимир Володимирович - заступник голови 
районної ради. 

    
Козак В.В.:  
  Шановні депутати! 
  З метою приведення рішення районної ради від 12 травня 2010 року № 
326 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл 
та селищ району» у відповідність до чинного законодавства необхідно внести  
зміни до Порядку управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад селищ та сіл району, а саме: 
 розділ ІІІ доповнити пунктами 3.2.11 такого змісту: 
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3.2.11. Орендодавець до початку проведення капітального ремонту 
та здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна може погодити 
перелік  робіт  та  кошторис  на  їх  проведення  на підставі висновків та 
рекомендацій постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансової 
діяльності, власності, ефективного використання майна, приватизації та 
соціально-економічного розвитку. 
 Якщо  орендар  за  рахунок  власних  коштів  здійснив,  за  згодою 
орендодавця поліпшення орендованого майна, що неможливо відокремити 
від  майна  без  заподіяння  йому  шкоди,  орендодавець  зобов'язаний 
компенсувати  йому  зазначені  кошти  в  межах  збільшення  в  результаті 
даних  поліпшень  вартості  орендованого  майна,  визначеної  в 
установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті таких 
поліпшень, якщо інше не визначено договором оренди. 

Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без 
згоди  орендодавця,  які  не  можна  відокремити  без  шкоди  для  майна, 
компенсації не підлягає. 
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»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 548 (додається). 
 
  Наступне питання порядку денного «Про затвердження Статутів 
дошкільних навчальних закладів.» 
  Слово для виступу надається Тузу Сергію Віталійовичу – 
начальнику відділу освіти, молоді та спорту районної державної 
адміністрації. 
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Туз С.В.: 
 Шановні депутати! 

Відділом освіти райдержадміністрації проводиться  певна робота, 
направлена на забезпечення належного  функціонування освітньої галузі 
району, яка була спрямована на виконання основних законодавчих 
документів про освіту та забезпечення  виконання прийнятих розпоряджень 
голови районної державної адміністрації.  

Головною особою в освіті є дитина, яка потребує турботливого 
ставлення, щоденних ініціатив та конкретних зобов’язань кожного з нас. 
Основним завданням керівників і педагогів дошкільних закладів є 
забезпечення доступності до якісних освітніх послуг усіх дітей 
Голованівщини, задоволення їхніх освітніх потреб, розвиток талантів та 
обдаровань. 
 Відповідно до рішення районної ради від 3 квітня 2015 року №501 
«Про передачу дошкільних закладів з комунальної власності  територіальних 
громад  до спільної власності територіальних громад сіл та селищ району» 
дошкільні навчальні заклади району з 1 квітня 2015 року було передано з 
комунальної власності територіальних громад до спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ району в оперативне управління відділу 
освіти районної державної адміністрації.  
Затвердити у новій редакції статути : 
Голованіського дошкільного навчального закладу №3 «Малятко»; 
 Голованіського дошкільного навчального закладу №2 «Дзвіночок»; 
Голованіського дошкільного навчального закладу №4«Пролісок»; 
Побузького дошкільного навчального  заклад №1 «Орлятко» 
Побузького дошкільного навчального закладу №3 «Ромашка»; 
Грузького дошкільного навчального закладу;  
Клинівського дошкільнгонавчального закладу; 
Капітанського дошкільного  навчального закладу; 
Крутеньківського дошкільного навчальниого закладу; 
Лебединського дошкільного навчального закладу; 
Липовеньківського дошкільного навчального закладу; 
Межирічківського дошкільного навчального закладу; 
Наливайського дошкільного навчального  закладу; 
Свірнівського дошкільного навчального закладу; 
Троянського дошкільного  навчального закладу; 
Красногірського дошкільного навчального закладу; 
Люшнюватського дошкільного навчального закладу; 
Роздільського дошкільного навчального закладу; 
Шепилівського дошкільного навчального закладу. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  
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Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 549  (додається). 
 
 Дев’ятнадцяте питання порядку денного «Про внесення змін до 
заходів Комплексної програми соціального захисту малозабезпечених 
верств населення, інвалідів, ветеранів  війни, праці та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського 
району на 2011-2015 роки.» 
 Слово для інформації надається Дудник Антоніні Анатоліївні – 
начальнику управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації. 

 
Дудник А.А.: 
 Шановні депутати! 
 Проект рішення районної ради «Про внесення змін до заходів 
Комплексної програми соціального захисту малозабезпечених верств 
населення, інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського району на 2011-2015 
роки» розроблений з метою посилення соціального захисту сімей, які 
виховують дітей-інвалідів. 
 Прийняття даного рішення дасть змогу передбачити кошти в 
районному бюджеті на санаторне оздоровлення дітей хворих на ДЦП. 
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»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 550  (додається). 
 
 Останнє питання порядку денного «Про внесення змін та 
доповнень до районної програми охорони,  захисту, раціонального 
використання та відтворення полезахисних лісових смуг на 2014-2015 
роки.» 
   
 Шановні депутати! 
 У результаті проведеної позапланової перевірки з питань дотримання 
вимог податкового законодавства Голованівським відділенням Гайворонської 
ОДПІ комунального підприємства «Голованівськліс», що ліквідується 
донараховано до сплати до бюджету грошове зобов’язання з податку на 
прибуток та штрафні санкції в сумі 31440,00 грн. 
 На даний час питання вирішується, але для  проплати даного 
зобов’язання необхідно внести зміни до районної програми охорони, захисту, 
раціонального використання та відтворення полезахисних лісових смуг на 
2014-2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 13 грудня 2013 
року № 368 а доповнити пунктом: інші видатки. 
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»     - 27 
«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»     - 27 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 551  (додається). 
 
 
Всі питання, які вносилися на розгляд  тридцять дев’ятої  сесії районної 

ради VІ  скликання, розглянуто. 
 

Тридцять дев’яту  сесію районної ради  VІ скликання оголошую 
закритою. 

 
 
 
 
 
 
 
Голова районної ради           О. Чушкін  
 
 


