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ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
 

П Р О Т О К О Л  
 

пленарного засідання четвертої сесії районної ради 
VІІ скликання  

 
 

26 лютого 2016 року        смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 12.40 
 

Усього депутатів – 34 
Присутні - 32 

Відсутні -  02 
 

Президія: 
Голімбієвський О.Д. – голова Голованівської районної державної 

адміністрації. 
Кучмій Богдан Борисович – голова Голованівської районної ради. 

Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної ради.  
 

Головує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради.  
 
Голова районної ради:  

  
Шановні депутати, запрошені! 

  
На сесії присутні, згідно з даними реєстрації  32 депутатів. 

 
Список зареєстрованих депутатів. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Безушенко Григорій Валентинович 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  

3 Бучацький Андрій Миколайович 

4 Волошин Валерій Леонідович  

5 Вонсович Микола Володимирович 

6 Говорун Ярослав Петрович   

7 Голімбієвський Олег Дмитрович 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна 
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9 Гончаренко Костянтин Васильович 

10 Гребенюк Микола Петрович 

11 Іщак Олександр Валентинович 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна 

13 Коваль Володимир Олександрович 

14 Комашко Григорій Віталійович 

15 Комашко Михайло Станіславович  

16 Копієвський Михайло Дмитрович 

17 Кучмій Богдан Борисович 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  

19 Лепетун  Юрій Петрович  

20 Лободюк Юрій Михайлович  

21 Маріяшко Олег Валерійович  

22 Надольняк Ольга Іванівна  

23 Рибченко Наталія Євгенівна  

24 Рокочук Дмитро Сергійович 

25 Ряснюк Леонід Леонідович 

26 Свердликівський Віктор Олександрович 

27 Тернавська Олена Григорівна  

28 Туз Сергій Віталійович 

29 Цобенко Руслан Олександрович 

30 Чушкіна Надія Василівна 

31 Чушкін Олексій Іванович 

32 Яровий Олександр Володимирович 

 

У пленарному засіданні не беруть участі депутати: 
Кравчук Ігор Петрович 

Погорєлов Сергій Леонтійович 
 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 
Четверту 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. 
 

Голова районної ради: 
 Шановні депутати!  

 Відповідно до статті 27 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад» та пункту 66.4 Регламенту районної ради інформую про реєстрацію  

депутатської фракції політичної партії «Опозиційний блок». Склад фракції - 
5 осіб: Яровий О.В, Безушенко Г.В., Волошин В.Л., Вонсович М.В., 

Надольняк О.І. Уповноважений представник фракції – Яровий О.В. 
 

Розпочинаємо роботу пленарного засідання. 
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На четвертій  сесії районної ради пропонується розглянути наступні  

питання:    
 

Вносить питання: районна рада 

1. Про внесення змін до Регламенту Голованівської районної ради VІІ 
скликання. 

Інформація: Кучмія Богдана Борисовича - голови  районної ради 

 
Вносить питання: районна рада 

2. Про план роботи Голованівської районної ради на 2016рік.  
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради  

 
Вносить питання: районна рада 

3. Про звернення депутатів Голованівської районної ради. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради  
 

Вносить питання: районна рада 

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

районної ради  
 

Вносить питання: районна рада 

5. Про надання дозволу на передачу комунального майна у тимчасове 

безоплатне користування. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради  
 

Вносить питання: районна рада 

6. Про реформування РКП РВО «Вісник Голованівщини». 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної ради  

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

7. Про оптимізацію стаціонарного ліжкового фонду Голованівської 
центральної районної лікарні та філії Голованівської центральної 

районної лікарні в смт Побузьке. 
Інформація: Сачук Валентини Михайлівни – головного лікаря 

КУ «Голованівська центральна районна лікарня» 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

8. Про затвердження районної програми «Дитяче харчування» на 2016-

2020роки. 
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Інформація:Туза Сергія Віталійовича  – начальника відділу 

освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

9. Про районну програму розвитку малого і середнього підприємництва у 
Голованівському районі на 2016-2020роки. 

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі,  інфраструктури, 

промисловості  та надання адміністративних послуг районної 
державної адміністрації 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

10. Про затвердження Комплексної програми захисту населення 
Голованівського району від іонізуючого випромінювання на 2016-

2018роки. 
Інформація: Андрієвського Олега Анатолійовича – головного 

спеціаліста відділу енергетики, транспорту та зв’язку 
управління  економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, 
промисловості  та надання адміністративних послуг  районної 

державної адміністрації 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

11. Про затвердження районної протиепізоотичної програми профілактики 

та боротьби з африканською чумою свиней на 2016-2017роки. 
Інформація: Клименка Олександра Вікторовича – начальника 

відділу агропромислового розвитку  районної державної 
адміністрації 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

12. Про затвердження Районної комплексної програми забезпечення 
кримінально-виконавчої інспекції та попередження росту рецидивної 

злочинності на 2016-2019роки. 
Інформація: Дем’янчик Валерії Валеріївни – начальника 

Голованівського районного відділу кримінально-виконавчої 

інспекції УДПтС України в Кіровоградській області 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

13. Про затвердження Районної комплексної програми профілактики 

злочинності на 2016-2020роки. 
Інформація: Плахотнюка Андрія Миколайовича – завідувача 

сектору запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та 
режимно-секретної роботи апарату  районної державної 

адміністрації 
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Вносить питання: районна державна адміністрація 

14. Про внесення змін до районної програми по створенню соціально-
економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської 

районної організації ветеранів України на 2016-2017роки. 
Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації 
 

Вносить питання: районна рада  

15. Про внесення змін до Положення про Почесну грамоту Голованівської 

районної ради і районної державної адміністрації  
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради 
 

Голова районної ради: 
Шановні депутати! 

 У зв’язку з внесенням змін до статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань, голосування з 
питань порядку денного, а також з процедурних питань будемо здійснювати 

шляхом відкритого поіменного голосування, окрім випадків, в яких рішення 
приймається таємним голосуванням. При реєстрації вам роздано картки з 

відповідним порядковим номером. Депутат голосує шляхом підняття картки і 
цей факт фіксується в таблиці для поіменного голосування. Після закінчення 

пленарного засідання депутат передає картку виконавчому апарату районної 
ради. 

 
Питання порядку денного попередньо обговорені і погоджені у 

відповідних постійних комісіях.  
 

 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку 
денного сесії і прийняти його за основу. 

 
Чи є інші пропозиції? 
Немає. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Вонсович Микола Володимирович за 

6 Говорун Ярослав Петрович   за 

7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 
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10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович за 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович за 

15 Комашко Михайло Станіславович  за 

16 Копієвський Михайло Дмитрович за 

17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  за 

21 Маріяшко Олег Валерійович  за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  за 

23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 

27 Тернавська Олена Григорівна  за 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 32 

З них: 
«за»    - 32 

«проти»    - 00 
«утримались»  - 00 

«не голосували»  - 00 
Прийнято. 

 
Голова районної ради: 

 Шановні депутати! 
 Питання «Про звернення депутатів Голованівської районної ради» 

розглядалось на засіданні постійної комісії районної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку,  взаємодії з 
правоохоронними органами та боротьби з корупцією. Комісія рекомендувала 

сесії районної ради виключити питання з порядку денного сесії.  
 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 
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4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Вонсович Микола Володимирович за 

6 Говорун Ярослав Петрович   за 

7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович за 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович за 

15 Комашко Михайло Станіславович  за 

16 Копієвський Михайло Дмитрович за 

17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  за 

21 Маріяшко Олег Валерійович  за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  за 

23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 

27 Тернавська Олена Григорівна  за 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 32 
З них: 

«за»             - 32 
«проти»    - 00 

«утримались»  - 00 
«не голосували»  - 00 

Прийнято. 
 

Голова районної ради: 
 Шановні депутати! 

 У зв’язку з тим, що прийнято розпорядження голови районної 
державної адміністрації «Про оптимізацію ліжкового фонду голованівської 

ЦРЛ» та видано наказ головного лікаря Голованівської ЦРЛ від 23 лютого 
2016 року № 57 щодо оптимізації койко-ліжок, пропоную питання «Про 

погодження оптимізації стаціонарного ліжкового фонду Голованівської 



 8 

центральної районної лікарні та флії Голованівської ЦРЛ в смт. Побузьке» 

виключити з порядку денного сесії. 
 

Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Безушенко Григорій Валентинович проти 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 

4 Волошин Валерій Леонідович  проти 

5 Вонсович Микола Володимирович проти 

6 Говорун Ярослав Петрович   за 

7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович за 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович за 

15 Комашко Михайло Станіславович  за 

16 Копієвський Михайло Дмитрович за 

17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  за 

21 Маріяшко Олег Валерійович  за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  проти 

23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 

27 Тернавська Олена Григорівна  за 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович проти 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 32 

З них: 
«за»     -  27 

«проти»     -  05 
«утримались»   -  00 

«не голосували»   -  00 
Прийнято. 
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Голова районної ради: 

 Шановні депутати! 
 А також, на підставі рекомендацій постійної комісії районної ради з 

питань бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та соціально-
економічного розвитку, прошу включити до порядку денного четвертої сесії 

наступні питання: 
«Про звіт головного редактора РКП РВО «Вісник Голованівщини»; 

«Про внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року № 32 
«Про районний бюджет на 2016 рік». 

 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Безушенко Григорій Валентинович за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Вонсович Микола Володимирович за 

6 Говорун Ярослав Петрович   за 

7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович за 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович за 

15 Комашко Михайло Станіславович  за 

16 Копієвський Михайло Дмитрович за 

17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  за 

21 Маріяшко Олег Валерійович  за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  за 

23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 

27 Тернавська Олена Григорівна  за 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 32 
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З них: 

«за»    -  32 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято. 

 
Голова районної ради: 

Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому, з урахуванням вище 
вказаних пропозицій. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович не голосував  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 

4 Волошин Валерій Леонідович  не голосував  

5 Вонсович Микола Володимирович не голосував  

6 Говорун Ярослав Петрович   за 

7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович за 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович за 

15 Комашко Михайло Станіславович  за 

16 Копієвський Михайло Дмитрович за 

17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  за 

21 Маріяшко Олег Валерійович  за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 

27 Тернавська Олена Григорівна  за 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович не голосував  

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 32 
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З них: 

«за»    - 27 
«проти»    - 00 

«утримались»  - 00 
«не голосували»  - 05 

Прийнято. 
 

Дякую. Питання вносяться до порядку денного. 
 

Перше питання порядку денного «Про внесення змін до Регламенту 
Голованівської районної ради VІІ скликання». 

 
 23 лютого 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення 

зміни до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
щодо поіменних голосувань. Відтепер рішення ради приймаються відкритим 
поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 

статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються 

таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають 
обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону 

України. На офіційному веб-сайті розміщуються в день голосування і 
зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних 

голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною 
протокол сесії. 

З метою приведення положень Регламенту Голованівської районної 
ради VII скликання у відповідність до вимог чинного законодавства, 

відповідно до рекомендацій постійної комісії районної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з 

правоохоронними органами та боротьби з корупцією пропонується внести 
зміни до Регламенту районної ради, а саме: 
 Статтю 36 Регламенту викласти в новій редакції: 

 36.1.  Голосування з питань порядку денного, а також з процедурних 
питань, що вимагають вирішення радою, здійснюється шляхом відкритого 

поіменного голосування, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 
статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. 
 36.2. Відкрите поіменне голосування здійснюється в наступному 

порядку: 
 Під час проведення реєстрації депутат отримує картку із зазначенням 

його порядкового номера згідно списку депутатів районної ради, в якому 
депутати розміщені в алфавітному порядку. Депутат голосує шляхом 

підняття картки, отриманої під час реєстрації, про що головуючий 
повідомляє на засіданні, та цей факт фіксується у таблиці для поіменного 
голосування та у протоколі пленарного засідання районної ради. 
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 Картка для проведення відкритого поіменного голосування повинна 

містити:   
 - порядковий номер, за яким депутат зареєстрований в реєстрі, під час 

реєстрації депутатів, присутніх на пленарному засіданні;  
 - прізвище, ім’я, по батькові депутата; 
 -  назву депутатської фракції або групи, в разі належності депутата до 

депутатської фракції або групи. 
 Для проведення відкритого поіменного голосування по кожному 

питанню порядку денного виготовляється список присутніх депутатів у 
формі таблиці, яка містить наступні графи: порядковий номер, прізвище, 

ім’я, по батькові депутата та вибір депутата («за», «проти», «утримався»).  
 Підрахунок голосів здійснюється виконавчим апаратом Ради, а у 

виняткових випадках за рішенням Ради – лічильною комісією, утвореною у 
порядку, передбаченому ст. 23 цього Регламенту. Виконавчий апарат Ради 

або лічильна комісія робить в списку депутатів відповідну позначку і 
визначає підсумки поіменного голосування. 

 36.3. Депутату забороняється передавати свою картку для проведення 
відкритого поіменного голосування іншому депутату або особам присутнім 
на пленарному засіданні, а також голосувати чужою карткою для проведення 

відкритого поіменного голосування. 
 

Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
 

Виступили: депутат районної ради Чушкін О.І., який запропонував 
доповнити проект рішення пунктами 2 та 3 такого змісту: 
2) п. 35.1 Регламенту викласти в такій редакції : «35.1. Засідання Ради 

протоколюється, а також ведеться його аудіо- та відеозапис. Ведення і 
оформлення протоколу здійснює виконавчий апарат Ради. Носій 

інформації,на який здійснювався аудіо- та відеозапис засідання (ком пакт-
диск,тощо) є невід’ємною частиною протоколу і зберігається в районній раді 

протягом 10 років.»  
3) Пункт 2 даного рішення набирає чинності з 1 червня 2016 року. 

 
Голова районної ради: 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  утримався 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  
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4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Вонсович Микола Володимирович за 

6 Говорун Ярослав Петрович   не голосував  

7 Голімбієвський Олег Дмитрович утримався 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна не голосував  

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович утримався 

11 Іщак Олександр Валентинович утримався 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович утримався 

15 Комашко Михайло Станіславович  утримався 

16 Копієвський Михайло Дмитрович утримався 

17 Кучмій Богдан Борисович утримався 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  утримався 

19 Лепетун  Юрій Петрович  утримався 

20 Лободюк Юрій Михайлович  не голосував  

21 Маріяшко Олег Валерійович  за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  за 

23 Рибченко Наталія Євгенівна  не голосував  

24 Рокочук Дмитро Сергійович утримався 

25 Ряснюк Леонід Леонідович утримався 

26 Свердликівський Віктор Олександрович утримався 

27 Тернавська Олена Григорівна  утримався 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович утримався 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 32 

З них: 
«за»    -  12 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  15 

«не голосували»  -  05 
Пропозицію не прийнято. 

 
Пропонується прийняти проект рішення з даного питання. 
Прошу голосувати. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович не голосував  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Волошин Валерій Леонідович  утримався 

5 Вонсович Микола Володимирович утримався 
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6 Говорун Ярослав Петрович   за 

7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович утримався 

10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович за 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна утримався 

13 Коваль Володимир Олександрович утримався 

14 Комашко Григорій Віталійович за 

15 Комашко Михайло Станіславович  за 

16 Копієвський Михайло Дмитрович за 

17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  не голосував  

21 Маріяшко Олег Валерійович  утримався 

22 Надольняк Ольга Іванівна  утримався 

23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 

27 Тернавська Олена Григорівна  за 

28 Туз Сергій Віталійович утримався 

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна утримався 

31 Чушкін Олексій Іванович утримався 

32 Яровий Олександр Володимирович утримався 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх:  32 
З них: 

«за»     - 18 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  11 
«не голосували»  -  03 

Прийнято рішення № 40 (додається). 

 
Друге питання порядку денного «Про план роботи Голованівської 

районної ради на 2016рік». 
Слово для виступу надається Рокочуку Дмитру Сергійовичу – 

заступнику голови районної ради. 
 

Рокочук Д.С.: 
 Шановні депутати! 

 Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» необхідно затвердити план роботи 

Голованівської районної ради на 2016 рік. Проект плану роботи районної 
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ради підготовлений виконавчим апаратом районної ради з урахуванням 

пропозицій постійних комісій районної ради та розданий вам при реєстрації.  
Дякую за увагу. 

 
Голова районної ради:  
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович не голосував  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Волошин Валерій Леонідович  не голосував  

5 Вонсович Микола Володимирович не голосував  

6 Говорун Ярослав Петрович   за 

7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович за 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович за 

15 Комашко Михайло Станіславович  за 

16 Копієвський Михайло Дмитрович за 

17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  не голосував  

21 Маріяшко Олег Валерійович  за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 

27 Тернавська Олена Григорівна  за 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович не голосував  
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Результати голосування: 

Усього пристуніх: 32 

З них: 
«за»             -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  07 
Прийнято рішення № 41 (додається). 

 
Четверте питання порядку денного «Про надання дозволу на 

передачу комунального майна в оренду». 

Інформує Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови 
районної ради.  

 
Рокочук Д.С.:. 

 Шановні депутати! 
Розглянувши подання відділу освіти, молоді та спорту районної 

державної адміністрації та КЗ «Голованівський центр первинної медико-
санітарної допомоги», постійна комісія районної ради з питань бюджету, 

фінансів, управління комунальною власністю та соціально-економічного 
розвитку рекомендувала сесії районної ради: 

Надати дозвіл відділу освіти, молоді та спорту  Голованівської 
районної державної адміністрації  на передачу в оренду АФ «Хлібороб» у 
формі товариства з обмеженою відповідальністю частини нежитлового 

приміщення Наливайківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
(спортивного залу) загальною площею 153 кв.м., що знаходиться за адресою: 

Голованівський район, с. Наливайка та перебуває на балансі відділу освіти, 
молоді та спорту Голованівської районної державної адміністрації, терміном 

на 1 рік для проведення навчально-тренувальних занять та спортивних 
змагань у позаурочний час за графіком. Встановити пільгу по сплаті орендної 

плати у розмірі 1 (однієї) гривні за 1 кв.м. 
Надати дозвіл Комунальному закладу «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на передачу в оренду 
Територіальному медичному об’єднанню «Центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області» нерухомого 
майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ району - 

частини нежитлового приміщення загальною площею 59,47  кв.м.,  що 
перебуває на балансі КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» та знаходиться за адресою: Голованівський район, с. Перегонівка, 

вул. Енгельса,1, терміном на 2 роки 11 місяців. Встановити пільгу по сплаті 
орендної плати у розмірі 1 (однієї) гривні в рік. 

Дякую за увагу. 
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Голова районної ради:  

Запитання є? 
Немає. 

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

 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Волошин Валерій Леонідович  не голосував  

5 Вонсович Микола Володимирович не голосував  

6 Говорун Ярослав Петрович   за 

7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович за 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович не голосував  

15 Комашко Михайло Станіславович  за 

16 Копієвський Михайло Дмитрович за 

17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  не голосував  

21 Маріяшко Олег Валерійович  за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  за 

23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 

27 Тернавська Олена Григорівна  за 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 32 
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З них: 

«за»    - 27 
«проти»    - 00 

«утримались»  - 00 
«не голосували»  - 05 

Прийнято рішення № 42 (додається). 

 
Наступне питання порядку денного «Про надання дозволу на 

передачу комунального майна у тимчасове безоплатне користування». 
Слово має Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови 

районної ради.  
 

Рокочук Д.С.: 
 Шановні депутати! 

Керуючись частиною 2 статті 20 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» та рекомендаціями постійної комісії 

районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 
власністю та соціально-економічного розвитку пропонується надати дозвіл  
відділу культури, туризму та культурної спадщини Голованівської районної 

державної адміністрації на передачу в безоплатне користування (позичку) 
Голованівській районній спілці ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) частини нежитлового приміщення комунального закладу 
«Голованівський районний будинок культури» загальною площею 15,1 кв.м., 

що знаходиться за адресою: смт. Голованівськ, вул. Суворова, 3, терміном на 
2 роки 11 місяців для розміщення службового кабінету. 

 
Голова районної ради:  

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Волошин Валерій Леонідович  не голосував  

5 Вонсович Микола Володимирович не голосував  

6 Говорун Ярослав Петрович   за 

7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 
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8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович за 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович не голосував  

15 Комашко Михайло Станіславович  за 

16 Копієвський Михайло Дмитрович за 

17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  не голосував  

21 Маріяшко Олег Валерійович  за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  за 

23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 

27 Тернавська Олена Григорівна  за 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 32 

З них: 
«за»    - 27 

«проти»    - 00 
«утримались»  - 00 

«не голосували»  - 05 
Прийнято рішення № 43 (додається). 

 
Наступне питання «Про звіт головного редактора РКП РВО 

«Вісник Голованівщини» Чушкіної Н.В.» 
Інформує Чушкіна Надія Василівна – головний редактор РКП РВО 

«Вісник Голованівщини». 

 
Чушкіна Н.В.: 

Шановні депутати, сільські голови і запрошені!  
До вашої уваги звіт про роботу районного комунального підприємства 

«Вісник Голованівщини» за період з 2012 року по 2015 рік включно. 
 Мені, мабуть, найлегше доповідати про роботу трудового колективу і 

підприємства, адже результати нашої праці щосуботи приносять листоноші у 
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домівки майже 5 тисяч громадян району. І це лише передплатників, а 

читачів маємо вдвічі більше. 
 Отже, протягом 2012 року ми вийшли загальним тиражем 376 200 екз., 

разовий тираж становить 4950. Із районного бюджету «Віснику 
Голованівщини» було виділено за програмою підтримки ЗМІ-150 тис. грн. 
Редакція заробила від газет, реклами і оголошень 614535 грн. 

Всього ПДВ було сплачено 81765 грн. Придбано паперу на суму 
44326,90 коп., 

- заплачено Уляновській друкарні 73 509,94 коп. 
- Фонд заробітної плати склав 347 122, 94  грн., нарахування на 

зарплату 118 878, 30 коп., витрати на бензин склав 16 311, 29 коп., поштові 
витрати - 8 665, 62 коп. Загальні доходи газети – 764 535,12 грн. загальні 

витрати 681 407, 21 коп. прибутку склав 1362,23 коп. 
- Протягом року до бюджету «Вісником Голованівщини» було 

сплачено більше 200 643 грн. 
- У 2012 році із основних засобів редакція придбала фотоапарат за 5 900грн. 

2013 рік 
    У 2013 році газеті з районного бюджету було виділено 150 тис. грн. 
Протягом року вийшов 61 номер «Вісника Голованівщини» загальним 

тиражем 300 120 примірників, разовий тираж становить 4920 примірників.  
Редакція заробила власних коштів від реклами,  оголошень і інших 

надходжень 592 606 грн. 92коп. Сплачено ПДВ з них сум 70487, 44 коп.  
Протягом року було придбано паперу на суму 55706,60  коп. 

- за послуги з друкування газети Ульяновській друкарні перераховано 
57 522, 50 коп. 

- Фонд заробітної плати склав 346 491, 52 коп. нарахування на заробітну 
плату становить 118 324, 98 коп. Комунальні витрати: світло, вода, 

сміття,опалення, оренда – 32 400 грн. 
Витрати на бензин 13 758, 91 грн. 

Поштові витрати – 8665, 62 коп. 
Загальні доходи за рік – 742 607, 42 коп. 

Витрати – 662 133,44 коп. 
Прибуток склав 9 986 грн. 54 коп. 

Протягом 2013 року « Вісник Голованівщини» перерахував до 

бюджетів всіх рівнів більше 200 811 грн. 
У 2013 році «Вісник Голованівщини» придбав системний блок 

вартістю 3 450 грн. 
2014 рік 

У 2014 році « Вісник Голованівщини» вийшов загальним тиражем 
290 360 примірників, 61 номер, разовий тираж 4760 екз. 

Газеті, за програмою підтримки ЗМІ, було виділено 120 тис. грн.. 
Власних надходжень від газет, реклам, оголошень мали 731 170, 78коп. 

Придбано паперу на суму 93 316 грн. 18 коп. 
Сплачено за друк газети Ульяновській друкарні 82 155, 16 коп. 
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Фонд заробітної плати склав 358 966, 89 коп. нарахування на 

зарплату 128 700, 22 коп.  Комунальні витрати: світло, вода, сміття,опалення, 
оренда – 32 400грн. 

Поштові послуги 8518,85 коп. 
Витрати на бензин – 15 926, 49 коп. 
Загальні доходи за рік склали 851 170, 78 коп., а витрати – 749 986, 64 коп. 

Прибуток склав 11 773, 92 коп. 
У 2014 році було придбано комп’ютер вартістю 4 294 грн. 50 коп. 

Загалом перераховано до бюджету за рік більше 218 110 грн. 
2015 рік 

У 2015 році «Вісник Голованівщини» вийшов загальним тиражем 
223 130 примірників, 53 номери, разовий тираж 4210 екз. 

Газеті з районного бюджету було виділено 120 тис. грн.. Власних 
надходжень від реклами, оголошень і газет надійшло 621 200грн., 66 коп. 

Придбано паперу на суму 37 312грн., 80 коп. Сплачено друкарні за 
друк газети 81 132 грн., 27 коп.  

Фонд заробітної плати склав 384 700 грн., 79 коп. 
Нарахування на зарплату 130 122 грн., 40 коп. .  Комунальні витрати: 

світло, вода, сміття,опалення, оренда – 38 400грн. 

На бензин редакція витратила 23 228 грн., 31 коп. 
Поштові витрати склали 9 738 грн. 13 коп. 

Загальні доходи за рік склали 741 200грн., 66 коп., витрати 738 679, 89 
коп. 

Прибуток 2 520, 75 коп. 
Із основних засобів у 2015 році нічого придбано не було. 

Станом на 01.01.2016 року у «Віснику Голованівщини» є комунального 
майна на 67 756 грн. 84 коп. 

Дякую за увагу. 
 

Голова районної ради:  
Запитання є? 

 
Виступили:  
Депутат районної ради Цобенко Р.О. із запитаннями та зауваженнями в 

контексті представленої доповідачем інформації з даного питання порядку 
денного. 

 
Голова районної ради: 

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

 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
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Прошу голосувати. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Волошин Валерій Леонідович  не голосував  

5 Вонсович Микола Володимирович не голосував  

6 Говорун Ярослав Петрович   за 

7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович за 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович за 

15 Комашко Михайло Станіславович  за 

16 Копієвський Михайло Дмитрович за 

17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  не голосував  

21 Маріяшко Олег Валерійович  за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  за 

23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 

27 Тернавська Олена Григорівна  за 

28 Туз Сергій Віталійович не голосував  

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович за 

 

Результати голосування: 
Усього присутніх:  32 

З них: 
«за»    - 27 

«проти»    - 00 
«утримались»  - 00 

«не голосували»  - 05 
Прийнято рішення № 44 (додається). 

 
Голова районної ради: 
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Наступне питання «Про реформування РКП РВО «Вісник 

Голованівщини». 
 

 Шановні депутати! 
 Керуючись Законом України «Про реформування державних і 
комунальних друкованих засобів масової інформації», розглянувши протокол 

№ 1 від 4 січня 2016 року зборів трудового колективу РКП РВО «Вісник 
Голованівщини» та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради 

з питань бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та 
соціально-економічного розвитку пропонується проект рішення «Про 

реформування РКП «Редакційно-видавниче обєднання «Вісник 
Голованівщини». 

 Зокрема, проект рішення передбачає реформувати Районне комунальне 
підприємство «Редакційно-видавниче об’єднання «Вісник Голованівщини» 

та друкований засіб масової інформації «Вісник Голованівщини» шляхом 
виходу Голованівської районної ради зі складу засновників друкованого 

засобу масової інформації «Вісник Голованіщини» та зі складу засновників 
Районного комунального підприємства «Редакційно-видавниче об’єднання 
«Вісник Голованіщини» з перетворенням Районного комунального 

підприємства «Редакційно-видавниче об’єднання «Вісник Голованівщини» 
членами його трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням 

назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості 
друкованого засобу масової інформації. 

У процесі реформування безоплатно передати у власність суб’єкта 
господарювання майно (крім приміщень і земельних ділянок), що на момент 

набрання чинності Законом України «Про реформування державних і 
комунальних друкованих засобів масової інформації» (01.01.2016 року) 

перебувало на балансі РКП РВО «Вісник Голованівщини», (майно, надане 
РКП РВО «Вісник Голованіщини» засновниками друкованого засобу масової 

інформації «Вісник Голованіщини» та РКП РВО «Вісник Голованівщини» у 
користування, та майно, придбане трудовим колективом РКП РВО «Вісник 

Голованівщини»), за умови забезпечення функціонування друкованого 
засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення, 
мови видання і тематичної спрямованості. 

  Дане рішення довести до відома трудового колективу РКП РВО 
«Вісник Голованівщини», надіслати центральному органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і 
радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах та опублікувати в газеті 

«Вісник Голованівщини» в місячний строк з дня його прийняття та доручити 
голові районної ради Кучмію Б.Б. укласти відповідні договори з 

правонаступниками відповідно до вимог цивільного законодавства. 
 

Голова районної ради:  
Запитання є? 
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Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович не голосував  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  утримався 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Волошин Валерій Леонідович  не голосував  

5 Вонсович Микола Володимирович не голосував  

6 Говорун Ярослав Петрович   не голосував  

7 Голімбієвський Олег Дмитрович утримався 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна утримався 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович утримався 

11 Іщак Олександр Валентинович утримався 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович утримався 

15 Комашко Михайло Станіславович  утримався 

16 Копієвський Михайло Дмитрович утримався 

17 Кучмій Богдан Борисович утримався 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  утримався 

19 Лепетун  Юрій Петрович  не голосував  

20 Лободюк Юрій Михайлович  не голосував  

21 Маріяшко Олег Валерійович за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  за 

23 Рибченко Наталія Євгенівна  утримався 

24 Рокочук Дмитро Сергійович утримався 

25 Ряснюк Леонід Леонідович утримався 

26 Свердликівський Віктор Олександрович утримався 

27 Тернавська Олена Григорівна  утримався 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович утримався 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович не голосував  

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 32 

З них: 
«за»             -  08 

«проти»    -  00 
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«утримались»  -  16 

«не голосували»  -  08 
Рішення  не прийнято. 

 
Слідуюче питання порядку денного «Про затвердження районної 

програми «Дитяче харчування» на 2016-2020роки». 

Слово для виступу надається Тузу Сергію Віталійовичу  – 
начальнику відділу освіти, молоді та спорту  районної державної 

адміністрації. 
 

Туз С.В.: 
 Шановні депутати! 

Районна цільова соціальна програма «Дитяче харчування» на 2016-2020 
роки розроблена відповідно до Законів України «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року № 911-VIII, постанови 
Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію 

харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах», наказів Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства 

освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329 «Про затвердження 
Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 
661/10941, Міністерства освіти України від 21 листопада 2002 року № 667 

«Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування 
дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 
року за № 953/7241.  

         Основна мета Програми - це створення умов для збереження здоров’я 
дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення дітей 

раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових технологій 
приготування їжі й форм обслуговування учнів  вихованців с                                                                                                         
навчальних закладів. 

Основними завданнями Програми є: 
- створення єдиної системи харчування; 

- удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації 
витрат на її функціонування; 

- створення умов для повноцінного харчування учнів; 
- збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням; 

- забезпечення безкоштовним харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми 

потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів 1-4 
класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують 
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допомогу відповідно до Закону України ―Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім'ям‖, як виняток, дітей-інвалідів, інвалідів І-
ІІІ групи, дітей-напівсиріт, дітей, батьки яких є учасниками 

антитерористичної операції, учнів 5-11 класів із сімей, які отримують 
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям», учнів 1-4 класів; 

- забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку у дошкільних підрозділах 
навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад-

дошкільний навчальний заклад» шляхом зменшення розміру плати на  50 
відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей, шляхом звільнення 

від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють, у сім'ях, у 
яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не 

перевищував рівня забезпечення прожиткового рівня (гарантованого 
мінімуму), який установлено законом про Державний бюджет України, 

шляхом не справляння плати за харчування дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку в 

спеціальних групах, дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, батьки яких є учасниками 
антитерористичної операції. 

Фінансування Програми в частині безкоштовного харчування учнів із 
числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і 
інклюзивних класах та учнів  1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України ―Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям‖ здійснюється за 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету, а іншої категорії учнів та 
дітей дошкільного віку, визначених даною Програмою — за рахунок 

загального (спеціального) фонду районного бюджету та за рахунок інших 
джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

Дякую за увагу. 

Голова районної ради:  
Запитання є? 

Немає. 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович не голосував  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна за 
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3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Вонсович Микола Володимирович не голосував  

6 Говорун Ярослав Петрович   за 

7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович не голосував  

12 Карпюк Євгенія Михайлівна не голосував  

13 Коваль Володимир Олександрович не голосував  

14 Комашко Григорій Віталійович за 

15 Комашко Михайло Станіславович  за 

16 Копієвський Михайло Дмитрович не голосував  

17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  не голосував  

21 Маріяшко Олег Валерійович  за 

22 Надольняк Ольга Іванівна за 

23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 

27 Тернавська Олена Григорівна  за 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович не голосував  

 

Результати голосування: 

Усього присутніх:  32 
З них: 

«за»    - 23 
«проти»    - 00 

«утримались»  - 00 
«не голосували»  - 09 

Прийнято рішення № 45 (додається). 
 

Наступне питання порядку денного «Про районну програму 
розвитку малого і середнього підприємництва у Голованівському районі 

на 2016-2020роки». 
Слово для виступу надається Артвіх Ірині Олександрівні – 

начальнику управління економічного розвитку, торгівлі,  

інфраструктури, промисловості  та надання адміністративних послуг 
районної державної адміністрації. 
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Артвіх І.О.: 

 Шановні депутати! 
У переліку  пріоритетних  завдань  державної регіональної політики 

одним із головних напрямків визначено розвиток малого та середнього 
бізнесу. 
          Аналіз проблем економічного та соціального розвитку району 

неможливий без вивчення стану виробництва, ринку праці, інвестиційного 
клімату, умов господарювання, вкладу в економіку та наповнення бюджету 

від суб’єктів малого бізнесу. 
          Формування комплексу заходів по підвищенню ефективності цього 

сектора економіки району, подоланню недоліків і територіальної 
диференціації у 2016-2020 роках проведено на основі ґрунтовного аналізу 

динаміки розвитку і сучасного стану малого бізнесу у розрізі галузей 
економіки і територій району. 

           Станом на 01.11.2015 в районі зареєстровано  1396 суб’єкта 
господарювання, в т.ч.: 

- фізичних       –  959 осіб; 
- юридичних   –  437 осіб. 

В тому числі фермерських господарств більше 90. 

Торговельна і побутова  мережа в районі і складає 247  та 50 об’єкта 
відповідно, також  55 ларьків,  32 кафе, бари, 1 ресторан та 10 

автозаправочних станцій.  
          Об’єкти  інфраструктури підтримки малого бізнесу (надання послуг, 

кредитів): 
2- кредитні спілки 

1- асоціація фермерів Голованівського району  
4- філії банків 

1- Центр адміністративних послуг 
 Частка середніх підприємств у загальній кількості підприємств – 4,6%. 

 Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств – 95,4%. 
 Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 

населення – 3 одиниці. 
 Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 
населення – 52,0 од. 

 Частка найманих працівників середніх підприємств у загальній 
кількості найманих працівників – 58,8%. 

 Частка найманих працівників малих підприємств у загальній кількості 
найманих працівників – 41,2%. 

 Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) середніх 
підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) – 

63,9%. 
 Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств 

у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) – 36,1%. 
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 Площа земельних ділянок , наданих суб’єктам підприємницької 

діяльності для розвитку бізнесу, в розрахунку на одиницю населення – 17,5 
кв.м. 

          На 1 листопада адміністратором центру адміністративних послуг 
зареєстровано 4561 заяв на надання адміністративної послуги. З них надано 
дозволів  2896, (інші це – відмови 131), надано консультацій – 1259. 

          Найбільший промисловий потенціал мають підприємства переробної 
промисловості. В районі  випускається (виробляється)  феронікель, лікарські  

вироби, крупи, борошно, олія, деревина  та інше. І найбільшу питому вагу 
займають підприємства  з приватною  формою  власності. 

         Аграрний сектор економіки для району завжди був визначальним як в 
плані продовольчої безпеки, так і в цілому для його соціально-економічного 

розвитку. 
         У районі налічується 12 агрофірм, 2 приватних підприємства, які 

займаються сільськогосподарським виробництвом, 96 фермерських 
господарств,  1465 одноосібників, які обробляють 7 208,5 га землі.  

          Голованівський район має розвинене сільськогосподарське 
виробництво. Загальна площа сільськогосподарських угідь складає 77,8 тис. 
га, з них ріллі 71 тис.га.  

          У галузевій структурі сільського господарства провідне місце належить   
Перевага надається вирощуванню зернових культур (пшениця, ячмінь, 

кукурудза, бобові, гречка, просо). Значне місце серед технічних культур 
займають соняшник, ріпак, соя. 

          Наявність інженерно-технічних працівників, досвіду у виробництві 
сільськогосподарської техніки, продукції виробничо-технічного призначення 

та продовольчих товарів створюють сприятливі стартові можливості для 
перетворення  району  в розвинений  аграрний регіон Кіровоградщини. 

Основна номенклатура продукції, що випускається  малими 
підприємствами району: 

крупи, олія, борошно, хліб. 
Основні види послуг, що надаються суб’єктами малого 

підприємництва: 
          перукарські, фотографія, ремонт меблів, ремонт побутової техніки.  
Основними напрямками Програми є: 

 впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької 

діяльності, реалізація державної регуляторної політики  

 фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, впровадження нових 

фінансових технологій підтримки малого підприємництва, зокрема, 
мікрокредитування, участь у закупівлі товарів, робіт і послуг за 

державні кошти 

 ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування 

інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення якості та 

розширення сектора послуг, 
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 удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів для малого підприємництва 

 пріоритетна підтримка розвитку підприємництва у визначених сферах, 

насамперед підприємців з числа соціально вразливих верств населення, 

молоді, жінок, інвалідів. Підтримка пілотних проектів і бізнес планів, 
спрямованих на провадження інноваційних ідей, новітніх технологій, 

підвищення якості і конкурентоспроможності продукції. 
Дякую за увагу. 

 
Голова районної ради:  
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович не голосував  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Волошин Валерій Леонідович  не голосував  

5 Вонсович Микола Володимирович не голосував  

6 Говорун Ярослав Петрович   за 

7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович за 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович за 

15 Комашко Михайло Станіславович  за 

16 Копієвський Михайло Дмитрович не голосував  

17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  не голосував  

21 Маріяшко Олег Валерійович  за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  за 

23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 
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27 Тернавська Олена Григорівна  за 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович не голосував  

 

Результати голосування: 

Усього присутніх:  32 

З них: 
«за»    - 25 

«проти»    - 00 
«утримались»  - 00 

«не голосували»  - 07 
Прийнято рішення № 46 (додається). 

 
Наступне питання порядку денного «Про затвердження 

Комплексної програми захисту населення Голованівського району від 
іонізуючого випромінювання на 2016-2018роки». 

Інформує Андрієвський Олег Анатолійович – головний спеціаліст 

відділу енергетики, транспорту та зв’язку управління  економічного 
розвитку, торгівлі, інфраструктури, промисловості  та надання 

адміністративних послуг  районної державної адміністрації. 
 

Андрієвський О.А.: 
 Шановні депутати! 

 Кіровоградська область розташована на Українському кристалічному 
щиті, масиві гірських порід гранітоноїдного складу з підвищеним та високим 

кларковим вмістом розсіяних радіоактивних елементів урано-торієвого ряду.  
Кіровоградський регіон має сировинну базу атомної енергетики – 

урановидобувну промисловість, яка включає Інгульську, Смолінську та 
Новоконстянтинівську шахти видобування уранової руди, хвостосховище 
"Балка Щербаківська" гідрометалургійного заводу державного підприємства 

"Східний гірничо-збагачувальний комбінат", які експлуатуються з 60-х років 
минулого сторіччя. 

Видобування уранової руди характеризується тим, що майже усі 
відходи- відвали шахтних порід, скиди шахтних вод, викиди в атмосферу 

шахтного повітря, проведення технологічних вибухових робіт є 
потенційними джерелами радіаційного забруднення навколишнього 

природного середовища. 
Діяльність гірничовидобувних підприємств та кар’єрів 

Кіровоградського регіону призвела до деформації гірничого масиву, що є 
однією з причин утворення зон аномальних еманацій радіоактивного газу 

радону із ґрунтів. 
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На території Маловисківського району розпочато будівництво заводу 

з конформації ядерного палива (виготовлення ТВЕЛів та ТВЕСів).  
Протягом останніх десятиріч у соціально-економічному розвитку 

області  накопичилося багато проблем, які потребують невідкладного 
розв'язання. 

З року в рік погіршується демографічна ситуація, зростає 

захворюваність і смертність населення, зменшується народжуваність.    
Захворюваність жителів області на злоякісні новоутворення має сталу 

тенденцію до зростання. Рівень захворюваності за останні 10 років зріс і 
перевищує середні показники в Україні на 20%. 

В усіх виконаних науково-дослідних роботах спільним є висновок: 
основним дозоутворюючим фактором для населення області є радон. 

Радон-222 – це газ, який утворюється під час радіоактивного розпаду 
природних радіонуклідів уранового ряду. Розпадаючись, радон-222 утворює 

короткоіснуючі дочірні продукти розпаду (далі - ДПР) – полоній, свинець та 
вісмут, які, приєднуючись до часток пилу чи вологи, утворюють 

радіоактивний аерозоль. Потрапляючи у легені, радіоактивний аерозоль 
(через малий період напіврозпаду ДПР радону-222) опромінює бронхіальний 
епітелій, що призводить до відносно високих доз опромінення, які можуть 

бути причиною додаткового ризику захворювань на рак легенів. 
За даними наукових робіт державної установи "Інститут гігієни та 

медичної екології ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук 
України", що проводилися за прийнятими у світовій практиці методами 

оцінки, смертність від раку легенів, що обумовлена опроміненням радоном-
222 у повітрі приміщень на території України, складає 8-10 тисяч випадків на 

рік. 
Радон у повітрі приміщень є керованою компонентою дози опромінення. 

На території області в 90% випадків він надходить у повітря приміщень з 
ґрунтів. 

У наукових роботах державної установи "Інститут гігієни та медичної 
екології ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України" 

стверджується, що прямі збитки для країни за рахунок неучасті померлих 
осіб у внеску до внутрішнього валового продукту (ВВП) складатиме                          

350 440 мільйонів гривень у рік. 

Рак легенів діагностується, як правило, на 3–4 стадії. Для України 

втрати від вартості його лікування складають 0,8–1 мільярд гривень у рік. 
Таким чином, сумарний збиток від радону у повітрі приміщень для 

України може досягати 1,1–4,7 мільярда гривень у рік. 
За попередніми розрахунками, тільки за рахунок профілактики 

опромінення радоном у повітрі приміщень в Україні можна буде економити 
близько 500–800 мільйонів гривень у рік, в Кіровоградській області – близько 

70 млн. грн. 
Реалізація подібних програм на національному рівні розпочата з 

середини 80-х років в США, Великобританії, Австрії, Німеччині, Швеції, 
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Бельгії, Чеській Республіці та Росії. Були проведені вимірювання радону у 

повітрі будинків, при перевищенні національних нормативів - проведено 
протирадонові заходи. Паралельно розроблено нові інженерно-планувальні 

рішення радонозахищених будинків. Виконуються заходи щодо науково-
просвітницької роботи серед населення. 

В Україні аналогічний пілотний проект в скороченому варіанті існував у 

1991-1999 роках. Він стосувався забруднених територій в результаті аварії на 
ЧАЕС. В результаті реалізації даної програми була створена метрологічна та 

апаратурна база для проведення робіт. Для забезпечення гарантій якості 
вимірювань було створено еталон одиниці об’ємної активності радону-222. 

Обстежено більше 22 тисяч будинків, що дозволило констатувати, що радон 
у повітрі житлових приміщень є основним дозоутворюючим фактором на 

території України. Були визначені закономірності формування рівнів радону 
у повітрі житлових будинків, а також визначені основні шляхи їх зменшення. 

Загальна радіаційна ситуація в області характеризується наявністю 
складного поєднання різноманітних джерел опромінення людини, які діють 

одночасно: природні, індустріальні, медичні, а також аварійні та техногенно -
підсилені природні. 

Здійснення радіаційного моніторингу на території області 

ускладнюється внаслідок відсутності сучасної радіологічної лабораторії.  
Радіаційна ситуація в останні роки характеризується відносною 

стабільністю, проте серед населення регулярно поширюються чутки про 
підвищення радіаційного фону, які викликані відсутністю інформації.  

Через відсутність коштів проблемним залишається питання щодо 
придбання нових, ремонту та повірки існуючих дозиметричних та 

радіометричних приладів. 
Завданням програми є реалізація в районі державної політики щодо 

захисту населення від понаднормованого впливу іонізуючого 
випромінювання. 

1. Основними заходами програми є: 
          1) пошук    і     виявлення     джерел     та    шляхів     впливу     

іонізуючих випромінювань на людину;  
          2) реалізація заходів щодо знешкодження джерел і шляхів, що 
спричиняють вплив іонізуючих випромінювань на людину, та (або) захисту 

від цього впливу людини; 
3) впровадження пунктів радіаційного контролю продуктів харчування 

на ринках і в інших місцях їх масової реалізації;  
4) надання населенню безоплатних консультацій з питань захисту від  

впливу іонізуючих випромінювань, радіаційного контролю, дезактивації   
предметів побуту; 

5) ремонт, атестація та обслуговування побутових приладів 
радіаційного контролю;        

6) створення умов для проведення дозиметричних обстежень, 
радіометричних та дезактиваційних робіт на замовлення населення та умов 
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для збирання і передачі побутових радіоактивних відходів на зберігання  

спеціалізованим підприємствам. 
 Фінансування заходів Комплексної програми захисту населення 

Голованівського району від впливу іонізуючого  випромінювання                             
на 2016-2018 роки буде здійснюватися за рахунок коштів державного та 
обласного бюджетів, районних бюджетів, бюджетів органів місцевого 

самоврядування та інших не заборонених чинним законодавством джерел 
(додатки 1,3).  

Термін дії програми – 2014-2018 роки. 
Дякую за увагу. 

 
Голова районної ради:  

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович не голосував  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Волошин Валерій Леонідович  не голосував  

5 Вонсович Микола Володимирович не голосував  

6 Говорун Ярослав Петрович   за 

7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович за 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович за 

15 Комашко Михайло Станіславович  за 

16 Копієвський Михайло Дмитрович не голосував  

17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  не голосував  

21 Маріяшко Олег Валерійович  за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  
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23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 

27 Тернавська Олена Григорівна  за 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович не голосував  
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 32 
З них: 

«за»    -  24 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосувало»  -  08 

Прийнято рішення № 47 (додається). 
 

Наступне питання «Про затвердження районної протиепізоотичної 
програми профілактики та боротьби з африканською чумою свиней на 
2016-2017роки». 

Слово для виступу надається Клименку Олександру Вікторовичу – 
начальнику відділу агропромислового розвитку  райдержадміністрації. 

 
Клименко О.В.: 

 Шановні депутати! 
Африканська чума свиней – високо контагіозна, вірусна  хвороба, яка 

перебігає  блискавично, гостро, підгостро, безсимтомно й характеризується 
гарячкою, ціанозом шкіри, геморагічним діатезом внутрішніх органів і 

високою летальністю. 
Інфекційність вірусу  за температури 5

о
С зберігається протягом 5-7 

років, за глибокого заморожування до 10 років (заморожування практично не 
впливає на біологічну активність вірусу), за кімнатної температури близько 

1,5 років, а за високих температур  до 37
о
С до місяця. Він довгий час зберігає 

життєздатність у фекаліях, грунті, крові та інших предметах, що зумовлює 
його легке і тривале переживання у навколишньому середовищі та у 

забруднених приміщеннях і на предметах догляду за тваринами. Під впливом 
ультрафіолетового випромінювання  із сонячних променів вірус 

інактивується  протягом 12 годин. У м'ясі інфікованих свиней  вірус може 
зберігатися до півроку. В результаті в умовах свинарського господарства з 

середньою температурою 24
о
С вірус може успішно зберігатися до 3-4 

місяців. 



 36 

Основним джерелом збудника виступають хворі та перехворілі 

тварини, в організмі яких вірус може зберігатися і виділятися у навколишнє 
середовище до 15 місяців. В основному, зараження АЧС  відбувається 

контактним шляхом через пошкоджені шкіру і слизові оболонки, а також 
аліментарним шляхом через м’ясопродукти, кров та внутрішні органи; вірус 
також може передаватися трансмісивно через шкірних паразитів та комах, які 

були в контакті з хворими свинями та трупами;  велика імовірність передачі 
вірусу існує через предмети догляду за тваринами та обслуговуючий 

персонал. Значну небезпеку становить контакт  домашніх свиней з дикими, 
якого не можна допускати, а також з іншими домашніми та дикими 

тваринами і птахами, які також можуть перенести інфекцію. Резервуаром та 
переносником вірусу АЧС у природі є аргасові кліщі. Зараження кліщів 

вірусом відбувається  при ссанні крові  хворих свиней у період віремії.  Далі 
вірус розмножується в організмі членистоногих і передається здоровим 

свиням при повторному кусанні. 
Це надзвичайно заразна вірусна хвороба свиней усіх вікових груп, що 

характеризується здебільшого гострим перебігом  та  проявляється  
лихоманкою,  значними крововиливами,  синюшністю  та  змертвінням  
шкіри, 

враженнями внутрішніх органів та високою смертністю, що призводить до 
значних економічних збитків. 

Характерними для хвороби є наступні ознаки: 
- раптова загибель тварини, за відсутності клінічного прояву; 

- підвищення температури тіла до 40.5-42°C; 
- зниження апетиту,  в’ялість, швидка втомлюваність, слабкість тазових 

кінцівок, хитка хода, посилена спрага, тварини лежать, зарившись в 
підстилку; 

- ядуха, кашель,  блювота, діарея (іноді з кров’ю) , частіше запор, слизисті 
виділення з очей та носа, параліч тазових кінцівок,  можливі аборти у самок ; 

- синюшність шкіри та  червонувато-фіолетові плями черева, підгрудка, 
мошонки, вух, п’ятачка та кінцівок; 

Хвороба охоплює 40-65 % поголів’я тварин, 85-100 % з яких гине 
впродовж 6-13 діб.  

Відрізнити АЧС від подібних хвороб: класичної чуми свиней (КЧС), 

репродуктивно-респіраторного синдрому свиней (РРСС), бешихи та 
пастерельозу може лише фахівець  ветеринарної  медицини.  Однак,  

основою діагностики АЧС є лабораторне дослідження патологічного 
матеріалу. 

До середини ХХ століття хвороба обмежувалась тільки африканським 
континентом, де регулярно відбувались спалахи інфекцій, обумовлені 

наявністю природного вогнища. Захворювання свійських тварин відбувалось 
після їх контакту з дикими кабанами – вірусоносіями чи при інвазії стада 

гематофагами. В Європі хвороба вперше з’явилась в Португалії (1957), 
згодом в Іспанії (1960), Франції (1964-1974), СРСР (1977), Бельгії (1985), 
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Голландії (1986). Останнім часом випадки захворювання тварин на АЧС 

зафіксовано на Кавказі, в Росії, Білорусії, України, Польщі, Литві та Латвії. 
Спалах захворювання розпочався з Грузії в 2007 році, після згодовування 

тваринам харчових відходів з корабля, що прибув з Південно-Східної 
Африки. В Україні захворювання свиней на АЧС виявлено в 2012 р. в 
Запорізькій та у 2014 р. – в Луганській та Чернігівській областях. 

Метою програми є забезпечення виконання належних і ефективних 
профілактичних заходів щодо недопущення занесення збудника АЧС на 

територію району, а у випадку прояву хвороби серед свиней у господарствах 
різних форм власності, у тому числі приватному секторі, дикій фауні, вжиття 

заходів локалізації та оздоровлення їх від АЧС. Належне поводження з 
продукцією свинарства у відповідності до вимог чинної інструкції щодо 

профілактики та боротьби з африканською чумою свиней. Виконання рішень 
ДНПК всіх рівнів та затверджених ними планів в частині що стосується 

профілактики та ліквідації АЧС. Якість та повнота виконання вище 
зазначених заходів знизить ризик виникнення непередбачуваних ситуацій та 

підвищить рівень біобезпеки господарств. 
У відповідності до чинного законодавства програма реалізується 

управлінням ветеринарної медицини в Голованівському районі та 

Голованівською районною державною лікарнею ветеринарної медицини. Для 
здійснення обсягів запланованих робіт, та з метою недопущення 

розповсюдження збудника африканської чуми свиней в разі його занесення 
територією району, необхідно з районного бюджету додатково на 2015 – 2016 

роки виділити 96,00 тис. грн., а саме для придбання ветеринарних препаратів, 
обладнання, дезінфікуючих засобів та спецодягу.  

Дякую за увагу. 
 

Голова районної ради:  
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович не голосував  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Волошин Валерій Леонідович  не голосував  

5 Вонсович Микола Володимирович не голосував  

6 Говорун Ярослав Петрович   за 
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7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович за 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович за 

15 Комашко Михайло Станіславович  за 

16 Копієвський Михайло Дмитрович не голосував  

17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  не голосував  

21 Маріяшко Олег Валерійович за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 

27 Тернавська Олена Григорівна  за 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович не голосував  

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 32 

З них: 
«за»             -  24 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  08 

Прийнято рішення № 48 (додається). 
 

По питанню «Про затвердження Районної комплексної програми 
забезпечення кримінально-виконавчої інспекції та попередження росту 

рецидивної злочинності на 2016-2019роки» інформує Дем’янчик Валерія 
Валеріївна – начальник Голованівського районного відділу 

кримінально-виконавчої інспекції УДПтС України в Кіровоградській 
області. 

 
Дем’янчик В.В.: 

 Шановні депутати! 
Метою цієї програми є забезпечення ефективної реалізації державної 

політики у сфері виконання кримінальних покарань та адміністративних 
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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. 

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на: 

формування правосвідомості особистості та суспільства, створення у 
громадськості нетерпимості до злочинів; 

активізацію участі громадськості в забезпеченні правопорядку в 
державі; 

підвищення вимог до осіб, відповідальних за роботу при виконанні  
певних видів покарань не пов’язаних з позбавленням волі, виконанню 

адміністративних стягнень та забезпечення суду інформацією, що 
характеризує обвинуваченого; 

ослаблення дії криміногенних факторів, запобігання втягнення в 
кримінальну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;  

висвітлення діяльності кримінально-виконавчої інспекції в засобах 
масової інформації.  

Внаслідок посилення профілактичного впливу на осіб, які перебувають 

на обліку в інспекції очікується: 
зниження рівня злочинності, ослаблення соціальної напруги викликаної 

її впливом; 
зменшення впливу злочинності на економічну та політичну сферу 

суспільства; 
поліпшення захисту  правоохоронними органами прав, свобод і 

власності громадян, створення безпечних умов життя; 
мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення  

причин і умов, що сприяють втягненню її у протиправну діяльність; 
зниження рівня вживання населенням наркотиків; 

сприяння ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; 
досягнення належного рівня фінансового та матеріального 

забезпечення кримінально-виконавчої інспекції та профілактичної діяльності. 
Дякую за увагу. 

Голова районної ради:  
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович не голосував  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Волошин Валерій Леонідович  не голосував  

5 Вонсович Микола Володимирович не голосував  

6 Говорун Ярослав Петрович   за 

7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович за 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович за 

15 Комашко Михайло Станіславович  за 

16 Копієвський Михайло Дмитрович не голосував  

17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  не голосував  

21 Маріяшко Олег Валерійович  за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 

27 Тернавська Олена Григорівна за 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович не голосував  

 
Результати голосування: 

Усього присутніх : 32 
З них: 

«за»            -  24 
«проти»    - 00 

«утримались»  - 00 
«не голосували»          -  08 

Прийнято рішення № 49 (додається). 
 

Слідуюче питання «Про затвердження Районної комплексної 
програми профілактики злочинності на 2016-2020роки». 

Слово для виступу надається Плахотнюку Андрію Миколайовичу 
– завідувачу сектору запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та 
режимно-секретної роботи апарату  районної державної адміністрації. 
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Плахотнюк А.М.: 
 Шановні депутати! 

Метою програми є підвищення ефективності роботи органів 
внутрішніх справ області, забезпечення активної наступальної протидії 
злочинності, посилення профілактичної роботи місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування щодо усунення факторів, що 
негативно впливають на стан правопорядку в регіоні, об’єднання їх зусиль та 

зусиль громадськості для забезпечення законності і правопорядку в районі на 
основі чітко визначених пріоритетів. 

Головним напрямком програми є вдосконалення системи взаємодії 
щодо забезпечення надійного захисту особистості, суспільства та держави від 

злочинних посягань. 
Досягненню мети напрямку програми сприятимуть заходи, спрямовані 

на: 
1. Створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;  

2. Ослаблення дії криміногенних факторів; 
3. Припинення зрощування кримінальних структур з органами 

державної влади; 

4. Обмеження і припинення консолідації організованої та інших 
найбільш небезпечних форм злочинності;  

5. Недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних 
груп, особливо неповнолітніх; 

6. Витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя; 
7. Викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на 

економічні відносини; 
8. Створення надійних перешкод посиленню кримінального 

насильства; 
9. Обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, 

кримінальних проявів, пияцтва і алкоголізму, проституції та інших супутніх 
для злочинності явищ. 

У результаті реалізації заходів програми очікується: 
1. Зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, 

викликаної її впливом; 

2. Зменшення впливу організованої злочинності на економічну та 
політичну сфери суспільства; 

3. Зменшення корупційних проявів, очищення органів державної 
влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи 

прийняття і виконання управлінських рішень; 
4. Істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від 

злочинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального 
елементу, скорочення обсягів ―тіньової‖ економіки; 

5. Поліпшення захисту правоохоронними органами прав: свобод і 
власності громадян, створення безпечних умов життя; 
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6. Мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, 

усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну 
діяльність; 

7. Зниження рівня вживання наркотиків населенням, припинення 
транзиту наркотичних засобів через територію району; 

8. Створення системи ресоціалізації осіб які звільнилися з місць 

позбавлення волі; 
9. Підтримання громадського порядку та безпеки громадян на 

максимально високому рівні; 
10. Досягнення належного рівня фінансового і матеріального 

забезпечення правоохоронної та профілактичної роботи. 
Метою даної програми є забезпечення активної наступальної протидії 

злочинності в Голованівському районі і досягнення зменшення темпів її 
росту на основі чітко визначених пріоритетів, поступового збільшення зусиль 

держави і громадськості, вдосконалення законодавства, організації , способів 
і методів попередження і розкриття злочинів. 

Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович не голосував  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Волошин Валерій Леонідович  не голосував  

5 Вонсович Микола Володимирович не голосував  

6 Говорун Ярослав Петрович   за 

7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович за 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович за 

15 Комашко Михайло Станіславович  за 

16 Копієвський Михайло Дмитрович не голосував  
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17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  не голосував  

21 Маріяшко Олег Валерійович  за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 

27 Тернавська Олена Григорівна  за 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович не голосував  
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 32 

З них: 
«за»            -  24 

«проти»    - 00 
«утримались»  - 00 

«не голосували»  -  08 
Прийнято рішення № 50 (додається). 
 

Наступне питання «Про внесення змін до районної програми по 
створенню соціально-економічних умов для реалізації статутної 

діяльності Голованівської районної організації ветеранів України на 
2016-2017роки». 

Слово має Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник управління 
соціального захисту населення районної державної адміністрації. 

 
Дудник А.А.: 

 Шановні депутати! 
Необхідно затвердити  зміни до Районної програми по створенню 

соціально-економічних умов для реалізації статутної діяльності 
Голованівською районною організацією ветеранів України на 2016/2017 

роки, виклавши Перелік заходів Голованівської районної організації 
ветеранів України на 2016 рік по виконанню статутної діяльності в новій 
редакції, а саме до переліку включити наступні заходи: 

- відзначення Дня учасників бойових дій на території інших держав: 
придбання квітів – 200 грн., організація святкового столу – 8000 

грн.; 
- День визволення смт. Голованівськ від німецько-фашистських 

загарбників: придбання квітів – 500 грн.; 
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- День Перемоги: придбання квітів – 500 грн., матеріальне 

заохочення голів і активістів ветеранських організацій – 4800 грн.; 
організація святкового столу - 8000 грн.; 

- День партизанської слави: придбання квітів – 200 грн.; 
- День ветерана: організація святкового столу – 6000 грн. 

 

Голова районної ради:  
Запитання є? 

 
Виступили: 

Депутат районної ради Чушкін О.І. із запитаннями та зауваженнями в 
контексті представленої доповідачем інформації з даного питання порядку 

денного. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович не голосував  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Волошин Валерій Леонідович  не голосував  

5 Вонсович Микола Володимирович не голосував  

6 Говорун Ярослав Петрович   за 

7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович за 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович за 

15 Комашко Михайло Станіславович  за 

16 Копієвський Михайло Дмитрович не голосував  

17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  не голосував  

21 Маріяшко Олег Валерійович  за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 
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27 Тернавська Олена Григорівна  за 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович не голосував  
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 32 
З них: 

«за»             -  24 

«проти»    - 00 
«утримались»  - 00 

«не голосували»          -  08 
Прийнято рішення № 51 (додається). 

 
Наступне питання «Про внесення змін до Положення про Почесну 

грамоту Голованівської районної ради і районної державної 
адміністрації». 

Інформує Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови 
районної ради. 

  
 Рокочук Д.С.: 

 Шановні депутати! 
 Постійна комісія районної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами 

та боротьби з корупцією рекомендувала сесії районної ради внести зміни до 
Положення про Почесну грамоту Голованівської районної ради і районної 

державної адміністрації, а саме: 
- підпункт 8.1. текст «грошова винагорода особі в розмірі до 176,47 

грн.» замінити на текст «грошова винагорода особі в розмірі до 
365,85 грн»; 

- підпункт 8.2. текст «у разі відзначення ювілею: особи – до 50 грн.; 
підприємства – до 100 грн.» замінити на текст « у разі відзначення 

ювілею: особи – до 100 грн.; підприємства – до 200 грн.»; текст «з 
нагоди відзначення державних, професійних свят – до 25 грн. на 

одну особу» замінити на текст «з нагоди відзначення державних, 
професійних свят – до 50 грн. на одну особу». 

Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради:  

Запитання є? 
Немає. 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович не голосував  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Волошин Валерій Леонідович  не голосував  

5 Вонсович Микола Володимирович не голосував  

6 Говорун Ярослав Петрович   за 

7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович за 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович за 

15 Комашко Михайло Станіславович  за 

16 Копієвський Михайло Дмитрович не голосував  

17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  не голосував  

21 Маріяшко Олег Валерійович  за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 

27 Тернавська Олена Григорівна за 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович не голосував  

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 32 
З них: 

«за»            -  24 
«проти»    - 00 

«утримались»  - 00 
«не голосували»  -  08 

Прийнято рішення № 52 (додається). 
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 Останнє питання порядку денного «Про внесення змін до рішення 
районної ради від 25 грудня 2015 року № 32 «Про районний бюджет на 

2016 рік». 
 Слово для виступу надається Дударю Василю Серафимовичу – 
начальнику фінансового управління районної державної адміністрації. 

 
Дудар В.С.: 

 Шановні депутати! 
 На підставі статтей 23, 78 Бюджетного кодексу України пропонується 

внести зміни до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року № 32 «Про 
районний бюджет на 2016 рік», а саме затвердити розпорядження голови 

Голованівської районної державної адміністрації від 27 січня 2016 року № 
13-р «Про затвердження розподілу медичної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на 2016 рік», та  збільшити видатки районного бюджету 
у сумі 169,695 тис.грн. (спеціальний фонд – 169,695 тис.грн.) за рахунок 

інших дотацій з селищного бюджету у сумі 169,695 тис.грн. 
Дякую за увагу. 
 

Голова районної ради:  
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович не голосував  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

4 Волошин Валерій Леонідович  не голосував  

5 Вонсович Микола Володимирович не голосував  

6 Говорун Ярослав Петрович   за 

7 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

8 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

9 Гончаренко Костянтин Васильович за 

10 Гребенюк Микола Петрович за 

11 Іщак Олександр Валентинович за 

12 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

13 Коваль Володимир Олександрович за 

14 Комашко Григорій Віталійович за 

15 Комашко Михайло Станіславович  за 
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16 Копієвський Михайло Дмитрович не голосував  

17 Кучмій Богдан Борисович за 

18 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

19 Лепетун  Юрій Петрович  за 

20 Лободюк Юрій Михайлович  не голосував  

21 Маріяшко Олег Валерійович  за 

22 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

23 Рибченко Наталія Євгенівна  за 

24 Рокочук Дмитро Сергійович за 

25 Ряснюк Леонід Леонідович за 

26 Свердликівський Віктор Олександрович за 

27 Тернавська Олена Григорівна  за 

28 Туз Сергій Віталійович за 

29 Цобенко Руслан Олександрович за 

30 Чушкіна Надія Василівна за 

31 Чушкін Олексій Іванович за 

32 Яровий Олександр Володимирович не голосував  

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 32 
З них: 

«за»             -  24 
«проти»    - 00 

«утримались»  - 00 
«не голосували»  -  08 

Прийнято рішення № 53 (додається). 
 

Всі питання, які виносилися на розгляд четвертої сесії  районної ради 

сьомого скликання, розглянуто. 

Четверту сесію районної ради оголошую закритою. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради        Б.Кучмій 


