
                                                            

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 
П Р О Т О К О Л  

 
пленарного засідання дев’ятої  сесії районної ради 

VІІ скликання  
 

 
30 вересня  2016 року        смт. Голованівськ  
 

Засідання розпочалося – 10.00 
Засідання завершилося – 12.15 

 
Усього депутатів – 34 

Присутні - 25 
Відсутні -  9 

 
Президія: 

Голімбієвський Олег Дмитрович – 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  25 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 Говорун Ярослав Петрович   

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  

8 Гончаренко Костянтин Васильович  

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  

10 Коваль Володимир Олександрович 

11 Комашко Григорій Віталійович  

12 Комашко Михайло Станіславович  

13 Кучмій Богдан Борисович 



14 Лаврук Валентина Вікторівна  

15 Лепетун  Юрій Петрович  

16 Маріяшко Олег Валерійович  

17 Надольняк Ольга Іванівна  

18 Рокочук Дмитро Сергійович 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  

20 Тернавська Олена Григорівна  

21 Туз Сергій Віталійович 

22 Цобенко Руслан Олександрович  

23 Чушкіна Надія Василівна  

24 Чушкін Олексій Іванович  

25 Яровий Олександр Володимирович  

 

 
У пленарному засіданні не беруть участі депутати: 

Вонсович Микола Володимирович 
Гребенюк Микола Петрович 

Іщак Олександр Валентинович 
Копієвський Михайло Дмитрович 

Лободюк Юрій Михайлович 
Погорєлов Сергій Леонтійович 
Рибченко Наталія Євгеніївна 

Ряснюк  Леонід Леонідович 
Кравчук Ігор Петрович 

 
Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 

Дев’яту сесію районної ради оголошую відкритою. 
 

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

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

- запрошені. 
 
Голова районної ради: 

 Шановні депутати!  
  

Розпочинаємо роботу пленарного засідання. 
На сьомій  сесії районної ради пропонується розглянути наступні  питання:   
 

Вносить питання: районна рада 

1. Про  затвердження списку присяжних Голованівського районного суду 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради.  
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 



2. Про  стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та 
соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-

2017років. 
Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, 

промисловості та надання адміністративних послуг районної 
державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

3. Про стан виконання районної програми з утвердження гендерної 
рівності на період до 2016року. 

Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації. 
 

Вносять питання: депутати районної ради Копієвський М.Д. та 
Чушкін О.І. 

4. Про звернення депутатів Голованівської районної ради до Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних 

послуг. 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної ради. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

5. Про затвердження комплексної програми охорони навколишнього 
природного середовища у Голованівському районі на 2016-2020роки. 

Інформація: Тріщенка Ігоря Юрійовича – головного спеціаліста 

відділу агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

6. Про встановлення щомісячного розміру батьківської плати за навчання 
у комунальних закладах «Голованівська районна дитяча школа 

мистецтва» та «Побузька дитяча музична школа початкового 
спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа естетичного 

виховання) системи Міністерства культури України» на 2016-
2017навчальні роки. 

Інформація: Довгої Ріти Станіславівни – директора 

Голованівської районної дитячої школи мистецтв.  
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

7. Про програму розвитку та вдосконалення функціонування ринків з 
продажу продовольчих та непродовольчих товарів 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 

8. Про програму реформування системи надання адміністративних послуг 

та впровадження реформи децентралізації надання адміністративних 
послуг в Голованівському районі на 2016-2018роки. 

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, 

промисловості та надання адміністративних послуг районної 
державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

9. Про програму розвитку та функціонування Центру обслуговування 
платників податків в Голованівській ОДПІ Головного управління ДФС 

у Кіровоградській області на 2016рік. 
Інформація: Поліщук Тетяни Андріївни - в.о. начальника 

Голованівської ОДПІ Головного управління ДФС у 

Кіровоградській області. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

10. Про внесення змін та доповнень до програми соціального і 

економічного розвитку Голованівського району на 2016рік.  
Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

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

державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

11. Про внесення змін до програми соціального захисту малозабезпечених 
верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського 
району на 2016-2020роки 

Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

12. 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 державна адміністрація 

13. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій 
оцінці земельних ділянок. 

Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – в.о. начальника відділу 

Держгеокадастру у Голованівському районі. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

14. Про внесення змін до статутів закладів культури спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ району. 

Інформація: Вержаківського Миколи Миколайовича – юриста 

відділу культури, туризму та культурної спадщини районної 

державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

15. Про  стан виконання програми зайнятості населення Голованівського 
району на період до 2017року. 

Інформація:  
Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника управління 

соціального захисту населення районної державної 
адміністрації. 
Кравченко Людмили Павлівни – директора Голованівського 

районного центру зайнятості. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

16. Про  внесення змін до районної комплексної програми соціальної 
підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування 
пам’яті загиблих на 2016-2020роки. 

Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації. 

 
     Вносить питання: депутат районної ради Чушкін О.І. 

17. Про утворення президії Голованівської районної ради. 
Інформація: Чушкіна Олексія Івановича – депутата районної 

ради. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

18. Про внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року 

№ 32 «Про районний бюджет на 2016 рік». 



Інформація: Дудара Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації. 

 

Голова районної ради: 

 
Питання порядку денного попередньо обговорені і погоджені у 

відповідних постійних комісіях.  

 
 А також, пропонується включити до порядку денного наступні 

питання: 
 

1. «Про стан виконання районної комплексної програми розвитку 
автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у 

Голованівському районі на 2013-2016 роки». 
 

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 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Коваль Володимир Олександрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

25 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   25 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 



«не голосували»  -  00 
Прийнято. 
 

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

 
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 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Коваль Володимир Олександрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

25 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   25 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 

 
3. Про результати розгляду депутатського запиту депутата районної ради 

Туза С.В.».  
 
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 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Коваль Володимир Олександрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

25 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   25 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  25 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято. 

 
Комісія з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку , 

екології, торгівлі, житлово-комунального господарства та регуляторної 
політики рекомендувала сесії районної ради виключити питання  «Про 

затвердження комплексної програми охорони навколишнього природного 
середовища у Голованівському районі на 2016-2020 роки» з порядку денного 

чергової сесії з метою доопрацювання. 
 

№ 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 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Коваль Володимир Олександрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 



17 Надольняк Ольга Іванівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

25 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   25 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 
З них: 

«за»    -  25 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято. 
 

Комісія з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку рекомендувала сесії 
виключити з порядку денного питання «Про програму розвитку та 

функціонування Центру обслуговування платників податків в Голованівській 
ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області на 2016 рік».  

 
№ 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 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Коваль Володимир Олександрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан  Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

25 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   25 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 



З них: 
«за»    -  25 

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

Прийнято. 
 

Запитання чи інші пропозиції є ? 
Немає. 

Є пропозиція прийняти порядок денний 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 за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Коваль Володимир Олександрович за 

11 Комашко Григорій Віталійович  за 

12 Комашко Михайло Станіславович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Маріяшко Олег Валерійович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

25 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   25 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 25 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 

 

 Зареєструвався депутат Кравчук Ігор Петрович. Присутні 26 депутатів. 

 Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
 



Перше питання «Про  затвердження списку присяжних 
Голованівського районного суду». 

Слово надається  Рокочуку Дмитру Сергійовичу – заступнику 
голови районної ради 
 

Рокочук Д.С.: 
 Шановні депутати! 

 На підставі статті 60 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
до районної ради звернулось територіальне управління Державної судової 

адміністрації України з поданням щодо затвердження списку присяжних – 
громадян, які постійно проживають на території, на яку поширюється 

юрисдикція відповідного суду, які відповідають вимогам вказаного Закону і 
дали згоду бути присяжним. Список присяжних затверджується один раз на 

два роки і переглядається в разі необхідності. Кількість присяжних для 
Голованівського районного суду становить 35 осіб. 

 Список ви отримали, прошу його затвердити. 
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  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович за 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 

13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 



20 Свердликівський Віктор Олександрович за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   26 

 

Результати голосування: 
Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  26 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»   -  00 

Прийнято рішення №   93  (додається). 

 
Друге питання порядку денного «Про  стан підготовки об’єктів 

житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до 
роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017років». 

Слово має Артвіх Ірина Олександрівна – начальник управління 

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

 
Артвіх І.О. 

           Шановні депутати! 
           На виконання  розпорядження голови кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 06.05.2016 № 176-р «Про підсумки роботи 
господарського комплексу області в осінньо-зимовий період 2015-2016 року 

та заходи щодо підготовки до нового опалювального сезону 2016-2017 року». 
В районі видано  відповідне розпорядження голови райдержадміністрації від 

13.05. 2016 року № 125-р «Про підсумки роботи господарського комплексу 
району в осінньо-зимовий період  2015/2016 року та заходи щодо підготовки 

до нового опалювального сезону 2016/2017 року».  
На даний час станом на 27.09.2016 підготовка до опалювального сезону 

2016/2017 року проходить на належному рівні та відповідно до планових 

показників, що становить (95%).  
Всього по району при плановому завданні підготовки теплових мереж 

довжиною 16,5км фактично підготовлено 15,8 км, що становить 95,7%, 
також здійснюється підготовка котелень з 50 планових -49 готових одиниць, 

що становить 98%. 
Було проведено навчання відповідальним за теплове господарство та 

кочегарам, відповідно до якого були видані посвідчення Кіровоградським 
регіональним учбовим центром. Відділ культури, туризму та культурної 

спадщини підписав акти готовності на всі 4 заклади  це Голованівська 
районна дитяча школа мистецтва, Побузька дитяча музична школа, 



Голованівський районний будинок культури, Голованівська районна 
бібліотека для дітей. 

Тереторіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) підписав акти готовності на стаціонарне відділення с.Перегонівка 
тереторіального центру обслуговування (надання соціальних послуг).  

           Відділ освіти, молоді та спорту підписав акти готовності на всі 
котельні шкіл та 7 дитячих садочків (опалюються паровими котельнями, 

робота в даному напрямку ще триває, та завершиться у визначені 
законодавством терміни 1 жовтня поточного року. 

В цілому на опалювальний сезон 2016/2017 років заплановано 1817 
тонн вугілля та 317,8 м³ дров. Фактично підготовлено 1090 тонн вугілля 

(60%)  та 942,29 м³ дров. Заплановано коштів на 2016 рік по вугіллю та 
дровам –1млн.945 тис.грн на пілети 2 млн. 742 тис.грн.  З них 

профінансовано станом на28.09.2016 по вугіллю та дровам – 1млн. 862,6 
тис.грн.,  по теплопостачанню– 1 млн. 766,9 тис.грн.  Існує скрита 

заборгованість по теплопостачанню по галузі освіта-323 тис.грн., та по 
охороні здоровя-546,9 тис.грн.(це є захищена стаття і виникла по причині 

відсутності бюджетних призначень). 
По всіх школах та дитячих садках проведено поточні ремонти –  

побілка і покраска приміщень. Із районного бюджету виділено 105,9 тис 

грн. для проведення поточних ремонтів по навчальних закладах району.  
Для збереженя  тепла,  та економії енергоресурсів, здійснюються заходи 

щодо енергозбереження та енергоефективності, а саме: 
 в приміщенні  Лебединської сільської ради здійснено заміну 

енергоефективних вікон,  на суму 16 тис.грн. місцевий бюджет;  
в Побузькій селищній раді встановлення енергоефективних дверей-1шт. 

за кошти місцевого бюджету на суму- 10 тис.грн. ; 
в Розкішенській сільській раді встановлено 4 шт. вікон на суму-10,5 

тис. грн. за спонсорські кошти; 
в Перегонівській  ЗОШ встановлено 40шт. енергоефективних вікон на 

суму 198 тис.824грн. за кошти місцевого  бюджету. 
в с. Перегонівка в стаціонарному відділенні територіального центру 

встановлено 7 шт.  енергоефективних вікон на суму 28тис. 873грн. за 

бюджетні кошти.    
Голованівська ЦРЛ та Побузька лікарня  опалюються котлами ПП 

«АВКУБІ» на альтернативному виді палива (пілетах). Вартість однієї Гкал 
коштує -1122,47 грн. Також такими котлами опалюється Побузька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, Троянська сільська лікувальна амбулаторія сільської медицини, 
Перегонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Голованівський районний будинок 

культури, Голованівській ЗОШ I-III ст. ім. Т.Г.Шевченка – гімназії, 
Межиричківська ЗШ, Молдовська ЗШ. Приватним підприємство 

«АВКУБІ» підготовлено всі котельні до осінньо- зимового періоду про що 
свідчать підписані акти готовності. 

Для забезпечення надійної роботи мереж водопостачання та 
водовідведення в осінньо-зимовий період проводяться невідкладні ремонтні 



роботи на об’єктах  житлово-комунального господарства. Комунальними 
підприємствами відремонтовано та заміненно 0,95 км водопровідних мереж.  

Здійснюється підготовка прибиральної техніки до експлуатації у 
зимовий період. Також до ліквідації наслідків негоди буде долучатися 
додаткова техніка сільськогосподарських агроформувань.  

У житловому фонді  комунальної власності в смт. Побузьке до роботи в 
опалювальний період підготовлені всі 57 будинків, що становить 100%, та 

підписані комісією з перевірки готовності теплових господарств до роботи 
в опалювальний період паспорти готовності житлових будинків.  В 

будинках відремонтовано двері у під'їздах і підвалах, засклені вікна сходових 
клітин, проводиться косметичний ремонт (фарбування, побілка) сходових 

клітин, та проводиться  обстеження і очищення димовентиляційних каналів.  
Виходячи із вищевказаного, можна зробити висновок, що підготовка до 

опалювального сезону в районі загалом проходить на належному рівні і 
підходить до завершення, та відповідає всім плановим показникам.  

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  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович за 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 

13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 



22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   26 

 

Результати голосування: 
Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  26 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»   -  00 
Прийнято рішення №  94   (додається). 
 

Третє питання порядку денного «Про  стан виконання районної 
комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та 

забезпечення безпеки дорожнього руху у Голованівському районі на 
2013-2016роки.» 

Слово надається Артвіх Ірині Олександрівні – начальнику 
управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, 

промисловості та надання адміністративних послуг районної державної 
адміністрації. 

 
Артвіх І.О.: 

 Шановні депутати! 
Комплексна  програма розвитку автомобільного транспорту та 

забезпечення безпеки дорожнього руху у Голованівському районі на 2013-

2016 роки затверджена з  метою створення безпечних умов дорожнього руху 
на автомобільних дорогах, вулицях шляхом здійснення  комплексу  

взаємопов’язаних  заходів у таких  напрямках: 
1. - підвищення рівня  дисципліни водіїв, контроль за виконанням 

правил дорожнього руху; 
2.  - удосконалення профілактичної діяльності у сфері безпеки 

дорожнього руху. 
3. - удосконалення організації дорожнього руху та поліпшення стану 

автомобільних доріг. 
4.  - медичне забезпечення безпеки дорожнього руху та удосконалення 

системи збереження життя і здоров'я  потерпілих  у  ДТП. 
Крім цього діє комісія з планування, організації дорожнього руху та 

його безпеки в Голованівському районі, з початку 2016 року проведено 
чотири засідань.  

Стан доріг - найактуальніша і найболюча проблема. Існуючий стан 

вулично-дорожньої мережі району не повною мірою відповідає вимогам 



норм та стандартів безпеки дорожнього руху. З такими недоліками, як 
ямковість, колійність, просадка та інші, експлуатуються майже 50 % доріг.  

Загальна протяжність автомобільних доріг, які проходять територією 
Голованівського району складає 353,28 км., з них : 

- дорога державного значення Ульяновка-Миколаїв – 37,58 км, а також 

дороги місцевого значення – 315,7 км. 
Щороку проводяться роботи по зимовому утриманню, ямковому 

ремонту, покосу трав, видаленню порослі, фарбуванню дорожніх знаків.  
За даними філії «Голованівський райавтодор »  з початку року 

витрачено коштів на експлуатаційне утримання доріг державного значення 
на суму 3249,6 тис грн.. в тому числі на державні дороги -2235,9 тис.грн. 

територіальні та місцеві дороги –                1013,7 тис. грн.. Роботи виконані 
за прямими договорами в тому числі субвенція 2399,3 тис. грн.. 

З початку року  на автодорогах району працівниками 
Державтоінспекції району було виявлено 48 порушень правил дорожнього 

руху і складено протоколи даних порушень, з них: 
0 – порушень проїзду перехресть;  

8 – керування транспортним засобом у стані сп’яніння; 
0 – порушень швидкості; 
3 – без необхідних документів; 

22-  дтп; 
6- залишення місця дтп;  

3 - технічно не справна; 
2 - небезпечний вантаж; 

1-порушення прав зупинки; 
1 – порушення зупинки на пішохідному переході; 

1 – випуск технічно  не справного автомобіля; 
1 – порушення правил пішохідного переходу. 

З початку 2016 року на порушників Правил дорожнього руху 
накладено адміністративних 3400 стягнень на суму  грн., стягнуто 2465 грн. в 

тому числі через Державну виконавчу службу  0  тис. грн.. 
 Голованівською районною державною адміністрацією подано 

оголошення до газети «Чисте Джерело» про конкурс з перевезення пасажирів 

на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування на 
маршрути с. Клинове - Голованівськ, смт Голованівськ. - с. Розкішне, 

Голованівськ – с. Цвіткове, с. Люшнювате - смт. Голованівськ.  
Щомісяця проводяться планові наради з безпеки дорожнього руху, 

перевезень пасажирів та вантажів з керівниками відповідних підприємств, 
установ та органів державної влади. 

На даний час в районі рахується одна залізнична станція (ст. 
Голованівськ) 

Перераховано субвенцій за пільговий проїзд залізничним транспортом 
в 0 тис.грн. Заборгованість відсутня. 

Залишаються проблемні  питання: 



незадовільний технічний стан вулично-дорожньої мережі обумовлений, 
у першу чергу, недостатністю фінансування на її розвиток, поновлення та 

утримання; 
щорічні видатки з місцевого  та державного бюджету від нормативної 

потреби були дуже малі. З цієї причини протягом десятиліть будівництво та 

реконструкція доріг здійснювалися в невеликих об’ємах. 
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  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович за 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 

13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   26 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 
З них: 



«за»    -  26 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»   -  00 

Прийнято рішення №  95   (додається). 

 
Четверте питання «Про стан виконання районної програми з 

утвердження гендерної рівності на період до 2016року.» 
Слово для виступу надається Дудник Антоніні Анатоліївні – 

начальнику управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації. 

 
Дудник А.А.: 

 Шановні депутати! 
Районна програма  з утвердження гендерної рівності на період до            

2016 року»  затверджена рішенням Голованівської районної ради від 13 
грудня 2013 року № 363.  

Рівноправна участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності 
суспільства та держави є важливою умовою й гарантією утвердження 
демократії в Україні та запорукою її європейської інтеграції. Формування та 

регулювання державної політики з утвердження гендерної рівності 
здійснюється у відповідності з міжнародними зобов’язаннями і 

законодавством України. Діючі механізми та інструментарії забезпечення 
гендерної рівності в Україні досі залишаються недосконалими. Це не 

дозволяє значною мірою протидіяти гендерній нерівності, викорінити 
існуючі стереотипи щодо ролі жінок і чоловіків у суспільстві, а також у 

повному обсязі досягти цілей державної політики щодо створення умов для 
реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.  

             Метою Програми є створення умов для поліпшення гендерної 
ситуації в районі, забезпечення реалізації рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків незалежно від статевої приналежності. 
 Реалізація Програми передбачалась за рахунок коштів районного 
бюджету. Загальний обсяг фінансування Програми  мав складатись у сумі   

7500 грн.,  в тому числі: 
  

Рік 
Сума, 

тис. грн. 

2014 2,5 

2015 2,5 

2016 2,5 

 
 Ці кошти необхідні для проведення навчань, семінарів, засідань за 

«круглим столом» з питань гендерної рівності для державних службовців, 
посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників державних 



підприємств, установ і організацій, громадських формувань (виготовлення 
стендів с фотографіями, виготовлення буклетів, круглий стіл, кава-брейк), 

проте кошти жодного разу не виділялись. 
В Голованівському районі діє координаційна рада з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї 

та протидії торгівлі людьми, затверджена розпорядженням голови районної 
державної адміністрації від 24.02.2016 року №45-р. Протягом січня – серпня 

2016 року проведено 3 засідання, розглядались питання щодо попередження 
насильства в сім’ї та розгляд документів  осіб, які претендують на   

присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».  Протягом  2016 року 
було зафіксовано 2 випадки  жорстокого поводження з дітьми по 

відношенню до 3 дітей. Дані сім’ї взято під соціальний супровід. Комісією у 
складі представників управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
служби у справах дітей райдержадміністрації, Голованівського відділення 

поліції здійснено виїзди в сім’ю, про що складено акт.  
Забезпечено міжвідомчу взаємодію суб’єктів, які здійснюють заходи з 

протидії домашньому насильству. Спеціалістами відповідних структурних 
підрозділів райдержадміністрації, педагогічними працівниками упродовж 
навчального року постійно проводиться робота з учнями навчальних закладів 

району та їх батьками з метою роз’яснення Закону України «Про 
попередження насильства в сім’ї», наслідків жорстокого поводження з дітьми 

у сім’ях, статті 10 Закону України «Про охорону дитинства», статей 
Конвенції ООН про права дитини. У планах виховної роботи класних 

керівників  загальноосвітніх закладів передбачено заходи (бесіди, години 
спілкування, тренінги, круглі столи) спрямовані на забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків. Голованівською районною бібліотекою 
для дорослих пріоритетним напрямком роботи було визначено роботу по 

родинному вихованню. Бібліотекарі взаємодіяли з дітьми, батьками та 
місцевою громадою: організували  сімейний  абонемент,  до  запису  в  який  

ввійшли  не лише пізнавальні книги для сімейного читання, видання з питань 
виховання дітей, а й художні твори, які розповідають про відносини  між  
людьми,  створення  сімейного  затишку,  дотримання родинних  традицій,  

загальнолюдських  цінностей,  вирішення щоденних проблем. Також для цієї 
категорії користувачів було  створено тематичні картотеки інформаційних 

матеріалів і дайджестів, електронних баз даних: «Сім’я. Діти.  Суспільство»,  
«Сімейна  скарбничка», створено електронні бази даних, в яких відображено 

матеріали щодо розвитку дітей,  соціальних пільг.  
В травні 2016 року проведено засідання круглого столу на тему: 

«Забезпечення системної та комплексної політики щодо підтримки сім’ї на 
території району, спрямованої на збереження сімейних цінностей, 

формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого 
народження і виховання дітей, а також підвищення соціального захисту 

сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах». 



Проводиться роз’яснювальна робота серед населення шляхом друку 
статей в районній газеті «Вісник Голованівщини» та «Чисте Джерело» , на 

сайті Голованівської райдержадміністрації, проведення тематичних лекцій в 
навчальних закладах,  семінарах з безробітними особами в Голованівському 
районному центрі зайнятості. Управлінням соціального захисту населення 

подано до друку статті «Сім’я, гендерна рівність, запобігання насильству в 
сім’ї та протидія торгівлі людьми», «День матері та день сім’ї», «Про 

попередження насильства в сім’ї».  Організовано інформаційно-
роз’яснювальну роботу серед населення, спрямовану на запобігання 

потраплянню в ситуації, які пов’язані з насильством в сім’ї та торгівлею 
людьми. Оприлюднено телефон національної «гарячої лінії» із запобігання 

домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації.  

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  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович за 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 

13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  за 



Усього:   26 

 

Результати голосування: 
Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  26 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»   -  00 
Прийнято рішення № 96 (додається). 
 

Наступне питання порядку денного «Про звернення депутатів 
Голованівської районної ради до Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг». 

 
 Шановні депутати! 

 До районної ради надійшли подання від фракції Радикальної Партії 
Олега Ляшка та фракції ВО «Батьківщина» про включення до порядку 

денного чергової сесії районної ради питання «Про звернення депутатів 
Голованівської районної ради до Верховної ради України, Кабінету Міністрів 

України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики та комунальних послуг щодо встановлення мораторію (заборони) 
на введення з 1 липня 2016 року в дію підвищених цін і тарифів для 

населення на житлово-комунальні послуги». 
 На засіданні постійної комісії районної ради з питань будівництва, 

архітектури, транспорту, зв’язку, екології, торгівлі, житлово-комунального 
господарства та регуляторної політики було підготовлено текст звернення з 

урахуванням поданих, який представлений Вам для затвердження. 
 

Запитання є? 
 

Виступили: 
Чушкін О.І. – з підтвердженням необхідності прийняття даного звернення та 

направлення його до відповідних органів влади. 
Бугаєнко О.П. – з пропозицією щодо доцільності зміни тексту звернення, а 

саме звернутись до вказаних державних органів з проханням зменшити 
розмір тарифів на теплову енергію, яку в районі надає ПП «Авкубі». 
Постачання теплової енергії здійснюється в 9 закладів соціальної сфери 

району (школи, лікарні, будинки літніх людей, тощо), тариф на яку 
затверджений НКРЕ і складає 1122,47 грн. за 1 гігакалорію. 

Голімбієвський О.Д. – з підтвердженням необхідності внесення змін до 
тексту звернення, так як тарифи на теплову енергію створюють значне 

фінансове навантаження на бюджет району та установ, яким надаються дані 
послуги. 



 
Голова районної ради поставив на голосування пропозицію депутата 

районної ради Бугаєнко О.П. щодо внесення змін до тексту звернення 
депутатів Голованівської районної ради до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. 
 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович проти 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович проти 

4 Волошин Валерій Леонідович  проти 

5 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  проти 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  проти 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович проти 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 

13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  проти 

18 Надольняк Ольга Іванівна  проти 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  проти 

25 Чушкін Олексій Іванович  проти 

26 Яровий Олександр Володимирович  проти 

Усього:   26 

 

Результати голосування: 
Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  15 

«проти»    -  11 
«утримались»  -  00 

«не голосували»   -  00 
Пропозиція не прийнята. 
 

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. 



Прошу голосувати. 
 

Про звернення депутатів Голованівської районної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  проти 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Говорун Ярослав Петрович   утримався 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  проти 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  проти 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович проти 

11 Коваль Володимир Олександрович утримався 

12 Комашко Григорій Віталійович  проти 

13 Комашко Михайло Станіславович  проти 

14 Кучмій Богдан Борисович проти 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  проти 

16 Лепетун  Юрій Петрович  проти 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович проти 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  проти 

21 Тернавська Олена Григорівна  проти 

22 Туз Сергій Віталійович утримався 

23 Цобенко Руслан Олександрович  проти 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   26 

 

Результати голосування: 
Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  10 

«проти»    -  13 
«утримались»  -  03 

«не голосували»   -  00 
Рішення не прийнято. 
 

Наступне питання порядку денного «Про встановлення 
щомісячного розміру батьківської плати за навчання у комунальних 

закладах «Голованівська районна дитяча школа мистецтва» та 
«Побузька дитяча музична школа початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) 
системи Міністерства культури України» на 2016-2017навчальні роки.» 

Слово має Довга Ріта Станіславівна – директор Голованівської 
районної дитячої школи мистецтв.  

 
Довга Р.С.: 



Шановні депутати! 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту», та 

пункту 2.3 «Положення про плату для батьків за навчання у комунальних 
закладах «Голованівська районна дитяча школа мистецтв» та  «Побузька 
дитяча музична школа початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу (школа естетичного виховання) системи Міністерства 
культури України», затвердженого рішенням сесії Голованівської районної 

ради від 11 жовтня 2013 року № 351, з метою дотримання правових засад 
діяльності позашкільних навчальних закладів та створення умов для 

соціального захисту учнів шляхом встановлення єдиної плати за навчання у 
школах естетичного виховання Голованівського району необхідно 

затвердити щомісячний розмір батьківської плати за навчання у комунальних 
закладах «Голованівська районна дитяча школа мистецтв» та «Побузька 

дитяча музична школа початкового спеціалізованого мистецького 
навчального закладу (школа естетичного виховання) системи Міністерства 

культури України» на 2016/2017 навчальний рік з 01 вересня 2016 року, а 
саме: 

 
Щомісячний розмір батьківської плати за навчання в комунальному 

закладі «Голованівська районна дитяча школа мистецтв»  

на 2016/2017 навчальний рік 
 

Найменування спеціальностей Розмір плати 

(грн./міс.) 

Підготовчий клас 80 грн. 

Відділ народних інструментів (баян, 

акордеон, духові та ударні 
інструменти) 

70 грн. 

Музичний відділ (фортепіано, 

сольний спів)  

80 грн. 

Клас скрипки 70 грн. 

Естетичний відділ (клас 
образотворчого мистецтва і клас 

хореографії) 

80 грн. 

 

 
Щомісячний розмір плати для батьків за навчання в комунальному 

закладі «Побузька дитяча музична школа початкового спеціалізованого 

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

на 2016/2017 навчальний рік 
 

Найменування спеціальностей Розмір плати 

(грн./міс.) 



Підготовчий клас 80 грн. 

Народні інструменти (баян, акордеон) 70 грн. 

Духові інструменти 70 грн. 

Фортепіанний відділ 80 грн. 

Вокального-хоровий відділ 80 грн. 

 
Голова районної ради:  

Запитання є? 
Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович за 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 

13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   26 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 
З них: 

«за»    -  26 



«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»   -  00 
Прийнято рішення № 97  (додається). 
 

Восьме питання «Про програму розвитку та вдосконалення 
функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих 

товарів 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. 
 

Артвіх І.О.: 
 

 Шановні депутати! 
 Програма розвитку та вдосконалення функціонування ринків з продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів в Голованівському районі 
Кіровоградської області розроблена відповідно до статті 30 Закону України  
“Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації» та пункту 7 протокольного доручення 
облдержадміністрації від 28 вересня 2015 року № 01-15/222/3, та з метою 

повнішого задоволення попиту населення на товари народного споживання, 
підвищення культури торговельного обслуговування громадян. 

Торгівля на ринках відчутно впливає на стан забезпечення населення 
продовольчими та непродовольчими товарами і формування бюджету. Разом 

з тим, неконтрольоване зростання стихійної торгівлі посилює тінізацію обігу 
товарів та послуг. 

Ринок – це суб’єкт господарювання, створений на відведеній за 
рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого 

самоврядування земельній ділянці і зареєстрований в установленому 
порядку, функціональними обов’язками якого є надання послуг та створення 
для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу 

товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій.  
Продовольчі та змішані ринки відіграють виключно важливу роль у 

забезпеченні населення товарами першої необхідності, предметами 
культурно-побутового та господарського призначення. У складі ринкових 

комплексів функціонують магазини, павільйони, палатки, кіоски і лотки.  
            В районі на даний час функціонує три упорядковані змішані ринки, 

які відіграють виключно важливу роль у забезпеченні населення товарами 
першої необхідності, культурно-побутового та господарського призначення, 

а також ринок «Східний», на якому реалізуються свійські тварини.  
 На ринку ТОВ “Голованівський базар” облаштовано 590 торгових 

місць. Функціонує 100 палаток, 3 магазини.  



 На Побузькому муніципальному ринку облаштовано 232 торгових 
місць. Функціонує 60 палаток, 26 кіосків. 

 ТОВ “Перегонівський ринок” облаштовано 167 торгових місць. 
Функціонує 50 павільонів, 9 магазинів. 
 На ринку «Східний» ПП «Світлана» облаштовано 50 торгівельних 

місць. Ринок працює по неділях днях кожного тижня. 
 Голованівською і Побузькою селищними радами постійно корегуються 

ставки справляння ринкового збору з метою збільшення надходжень до 
місцевих бюджетів. 

З метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя, 
продажу населенню тільки якісних м’ясних і молочних продуктів, 2 постійно 

діючих ринки забезпечені лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи.   
Продаж м’яса, субпродуктів, ковбасних виробів і напівфабрикатів, 

молочної продукції та свіжої, охолодженої і мороженої риби здійснюється у 
стаціонарних приміщеннях і павільйонах. 

Основною метою програми є визначення місця і ролі ринків, як 
складової внутрішнього споживчого ринку, підвищення соціально-

економічної ефективності їх діяльності, удосконалення відносин між 
суб’єктами підприємницької діяльності та споживачами, поетапне 
перетворення ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси із розвиненою 

матеріально-технічною базою, які мають забезпечити максимальні зручності 
для товаровиробників, реалізаторів та покупців із гарантованою високою 

якістю продукції і послуг, задоволення потреб населення у товарах 
народного споживання. 

Фінансове забезпечення Програми буде здійснюватися за рахунок 
коштів суб’єктів господарювання ( власників ринку та підприємців). 

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  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 



7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович за 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 

13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   26 

 

Результати голосування: 
Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  26 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»   -  00 

Прийнято рішення № 98 (додається). 
 

Наступне питання «Про програму реформування системи надання 
адміністративних послуг та впровадження реформи децентралізації 

надання адміністративних послуг в Голованівському районі на 2016 -
2018роки. 

Слово для виступу надається Артвіх Ірині Олександрівні – 
начальнику управління економічного розвитку, торгівлі, 

інфраструктури, промисловості та надання адміністративних послуг 
районної державної адміністрації. 
 

Артвіх І.О.: 
 Шановні депутати! 

Створення зручних і доступних умов для отримання приватними 
особами адміністративних послуг є одним із головних завдань, що має 

вирішуватися органами державної виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. Адже саме за якістю послуг кожен громадянин оцінює 

турботу влади про нього.  Реалізація цього завдання особливо актуальна для 
України, де система надання адміністративних послуг є непрозорою, 

нераціональною та такою, що не враховує інтереси громадян. 



З іншого боку службовці органів виконавчої влади також потребують 
покращення умов праці. Досить традиційними є ситуації з надмірним 

навантаженням на тих працівників, які здійснюють прийом громадян з 
невпорядкованими та неналежно обладнаними робочими місцями тощо. 

Основною проблемою у впровадженні реформи із децентралізації  

надання адміністративних послуг є обмеженість фінансового, матеріального 
забезпечення. 

На даний час через центр надання адміністративних послуг (далі -
ЦНАП) надається 120 видів адміністративних послуг. За 2015 рік їх надано 

понад 5500 одиниць. 
При цьому, роботу ЦНАПу забезпечує лише 2 адміністратори.  

Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 
2014 року №523-р через ЦНАП мають надаватись, зокрема, такі послуги, як 

видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон, видача паспорта 
громадянина України, вклеювання до паспорта громадянина України 

фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку, державна 
реєстрація земельної ділянки, внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про земельну ділянку, виправлення технічної помилки у 
відомостях з Державного земельного кадастру, надання відомостей з 
Державного земельного кадастру, видача витягу з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а також послуги з державної 
реєстрації бізнесу та права власності на нерухоме майно тощо.                                                                       

Відсутність належної матеріально-технічної бази  не дозволяє 
створити належні умови для організації повноцінного виконання 

повноважень з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань, з державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно та їх обтяжень, з реєстрації місця проживання 
та зняття з місця проживання особи. 

Необхідно акцентувати увагу на сукупності проблематики 
об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють перешкоди 

реформуванню адміністративних послуг у цілісну систему служіння держави 
(влади) людині (суспільству) щодо  задоволення певних потреб особи, яке 
здійснюється за зверненням цієї особи. 

Таким чином, створення і підтримка належних умов для задоволення  
інтересів громадян на території   при наданні адміністративних послуг є 

проблемою, для розв’язання якої розроблена дана Програма. 
Метою Програми є створення належних умов для надання 

адміністративних послуг та їх наближення до споживачів адміністративних 
послуг та впровадження ідеології служіння держави громадянам, 

забезпечення реалізації прав громадян та суб’єктів господарювання через 
центри надання адміністративних послуг, упорядкування внутрішніх 

процедур надання адміністративної послуги та надання зручної інформації 
для споживачів послуг. 



Згідно із статтею 18 Закону України "Про адміністративні послуги" 
фінансове забезпечення діяльності ЦНАПів здійснюється за рахунок коштів 

державного і місцевого бюджетів. 
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

районного бюджету та коштів з інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 
Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення Програми визначений 

заходами і становить 36,5 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  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович за 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 

13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   26 

 

Результати голосування: 



Усього присутніх: 26 
З них: 

«за»    -  26 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»   -  00 
Прийнято рішення № 99  (додається). 

 
Одинадцяте питання порядку денного «Про внесення змін та 

доповнень до програми соціального і економічного розвитку 
Голованівського району на 2016рік». 

Слово має Артвіх Ірина Олександрівна – начальник управління 
економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, промисловості та 

надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. 
 

Артвіх І.О.: 
 Шановні депутати! 

Пропонується внести зміни до програми соціального і економічного 
розвитку Голованівського району на 2016 рік, затвердженої рішенням 
районної ради від 25 грудня 2015року № 31, а саме: 

- доповнити програму додатком  «Перелік об’єктів реконструкції 
приміщень та придбання обладнань для Голованівської центральної районної 

лікарні, фінансування яких буде здійснюватися у 2016 році за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на реконструкцію 

приміщень та придбання обладнань для центральної районної лікарні»; 
 - доповнити додаток «Перелік державних, галузевих та цільових 

програм, які будуть діяти в рамках програми соціально-економічного 
розвитку Голованівського району на 2016 рік» пунктом 39 «Придбання житла 

для лікаря - молодого спеціаліста» за рахунок коштів місцевого бюджету в 
сумі 145 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  за 



2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович за 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 

13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   26 

 

Результати голосування: 
Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  26 

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

Прийнято рішення №  100  (додається). 
 

Дванадцяте питання порядку денного «Про внесення змін до 
програми соціального захисту малозабезпечених верств населення, 

інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи Голованівського району на 2016-2020роки.» 

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

адміністрації. 
 

Дудник А.А.: 
 Шановні депутати! 

Законом України від 25 грудня 2015 року №928 «Про державний 
бюджет України на 2016 рік» не передбачено кошти субвенції на 
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, але в умовах 

досить складного економічного становища в країні, зважаючи на  низький 



рівень матеріального забезпечення значної кількості населення, гостро стоїть 
питання соціального захисту найбільш вразливих категорій громадян. 

Одним з напрямків покращення соціального захисту окремих категорій 
населення в Голованівському районі, які мають право на пільгове 
перевезення відповідно до Законів України  «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви 

нацистських переслідувань», «Про соціальний захист дітей війни», «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про охорону 

дитинства» є забезпечення пільгового проїзду  автомобільним транспортом 
на приміських маршрутах  та залізничним транспортом.  

Тому, на підставі Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 
«Про місцеве самоврядування в Україні» просимо внести зміни до Заходів 

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

внаслідок чорнобильської катастрофи Голованівського району на 2016-2020 
роки, затвердженої рішенням районної ради від 25 грудня 2015 року №27, а 

саме: п.29 викласти в наступній редакції: 
 
 

29 Забезпечити безплатний 

проїзд  усіх пільгових 

категорій населення:  

* залізничним 

транспортом; 

 

 

 

 

*автомобільним 

транспортом на 

приміських  

внутрішньорайонних 

маршрутах загального  

користування  

УСЗН РДА Районний 

бюджет 

 

 

 

 

2016 – 5000  

2017 – 5000 

2018 – 5000 

2019 – 5000  

2020 – 5000 

 

2016 – 150000  

2017 – 200000 

2018 – 200000 

2019 – 250000  

2020 – 250000 

 

2016-2020 

 

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 за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович за 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 

13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   26 

 

Результати голосування: 
Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  26 

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

Прийнято рішення № 101   (додається). 
 

Наступне питання порядку денного «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. 
 

Дудник А.А.: 
 Шановні депутати! 

Пропонується внести зміни  до районної програми  по створенню 
соціально-економічних умов для реалізації статутної діяльності 
Голованівської районної організації ветеранів України на 2016-2017 роки, 

затвердженої рішенням районної ради від 25 грудня 2015 року № 29, 
виклавши перелік заходів Громадської організації Голованівської районної 



організації ветеранів України на 2016-2017 роки по виконанню статутної 
діяльності у новій редакції згідно з додатком.  

 Проект рішення Вам роздано. 
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  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович за 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 

13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   26 

 

Результати голосування: 
Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  26 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 



«не голосували»   -  00 
Прийнято рішення № 102  (додається). 

 
Наступне питання порядку денного «Про затвердження технічної 

документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок». 

Слово надається Рибаку Ігорю Федоровичу – в.о. начальника 
відділу Держгеокадастру у Голованівському районі. 

 

Рибак І.Ф.: 

 Шановні депутати! 

На виконання ст.23 Закону України «Про оцінку земель» просимо 
затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок: 
- на території Побузької, Голованівської  селищних рад та Ємилівської 

сільських рад, які надані в оренду ПАТ «Кіровоградобленерго» для 
розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів електричної та теплової енергії; 
- на території Грузької та Шепилівської сільських рад, які відводяться 

для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 

Дякую за увагу. 

Голова районної ради:  

Запитання є? 
 

Виступили: 
Комашко Г.В. – з пропозицією виключити пункт 4 з проекту рішення «Про 

затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці 
земельних ділянок», а вказану земельну ділянку залишити для надання 

учасникам АТО. 
Чушкін О.І. – із зауваженнями до пропозиції, так як Грузька сільська рада 

внаслідок цього втратить надходження до бюджету. 
Голімбієвський О.Д. – з підтвердженням необхідності виключення даного 

пункту з проекту рішення. 
 

Голова районної ради  поставив на голосування пропозицію депутата 
районної ради Комашка Г.В. про виключення пункту 4 з проекту рішення 
«Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці 

земельних ділянок.» 
 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович  утримався 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович утримався 

4 Волошин Валерій Леонідович  утримався 

5 Говорун Ярослав Петрович   за 



6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  не голосував  

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  утримався 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович утримався 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 

13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  утримався 

18 Надольняк Ольга Іванівна  утримався 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  утримався 

25 Чушкін Олексій Іванович  утримався 

26 Яровий Олександр Володимирович  не голосував  

Усього:   26 

 

Результати голосування: 
Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  15 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  09 
«не голосували»   -  02 

Не прийнято. 
 

Виступили: 
Цобенко Р.О. – з пропозицією виключити пункт 5 з проекту рішення «Про 

затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці 
земельних ділянок» 

 
Голова районної ради поставив на голосування пропозицію депутата 

районної ради Цобенка Р.О. про виключення пункту 5 з проекту рішення 
«Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці 

земельних ділянок.» 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Безушенко Григорій Валентинович  утримався 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович утримався 

4 Волошин Валерій Леонідович  утримався 

5 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  не голосував  

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  утримався 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович утримався 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 



13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  утримався 

18 Надольняк Ольга Іванівна  утримався 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  утримався 

25 Чушкін Олексій Іванович  утримався 

26 Яровий Олександр Володимирович  не голосував  

Усього:   26 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 
З них: 

«за»    -  15 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  09 
«не голосували»   -  02 

Не прийнято. 
 
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  утримався 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Говорун Ярослав Петрович   утримався 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  утримався 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  утримався 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  не голосував  

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович не голосував  

11 Коваль Володимир Олександрович за 

12 Комашко Григорій Віталійович  утримався 

13 Комашко Михайло Станіславович  утримався 

14 Кучмій Богдан Борисович утримався 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  утримався 

16 Лепетун  Юрій Петрович  утримався 



17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович утримався 

20 Свердликівський Віктор Олександрович утримався 

21 Тернавська Олена Григорівна  утримався 

22 Туз Сергій Віталійович утримався 

23 Цобенко Руслан Олександрович  утримався 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   26 

 

 

Результати голосування: 
Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  10 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  14 

«не голосували»   -  02 
Не прийнято. 
 

Наступне питання «Про внесення змін до статутів закладів 
культури спільної власності територіальних громад сіл та селищ 

району». 
Інформація Вержаківського Миколи Миколайовича – юриста 

відділу культури, туризму та культурної спадщини районної державної 
адміністрації. 
 

Вержаківський М.М.: 

 Шановні депутати! 
 У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи 

у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників 
державних та комунальних закладів культури» необхідно внести зміни до 

статутів закладів культури спільної власності територіальних громад сіл та 
селищ району, а саме: Голованівської районної бібліотеки для дорослих імені 

С.В.Шеврякова, Голованівської районної бібліотеки та Голованівського 
районного будинку культури. 

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  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович за 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 

13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   26 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 
З них: 

«за»    -  26 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»   -  00 

Прийнято рішення № 103 (додається). 
 

Шістнадцяте питання порядку денного «Про  стан виконання 

програми зайнятості населення Голованівського району на період до 
2017року.» 

Слово для виступу надається Дудник Антоніні Анатоліївні – 
начальнику управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації. 
 

Дудник А.А.: 
 Шановні депутати! 



Програма зайнятості населення Голованівського району на період до  
2017 року, затверджена рішенням Голованівської районної ради від 26 кв ітня 

2013 року № 313.  
 Програма зайнятості населення Голованівського району до 2017 року 

спрямована  на виконання  статті 18 Закону України «Про зайнятість 

населення», рішення Ради регіонів від  25 грудня 2012 року, наказу 
Міністерства соціальної політики України від 11 лютого 2013 року № 50 

«Про розроблення проектів територіальних (місцевих) програм зайнятості 
населення на період до 2017 року». Основним пріоритетом є  створення  

робочих місць з гідною зарплатою; зняття перешкод для тих хто хоче 
відкрити власну справу, сприяти їх власній ініціативі; створити  умови для 

повноцінного  суспільного життя інвалідів; зменшити податки тим самим 
вивівши на світло тіньову економіку і поповнити бюджет.  Програма 

передбачає здійснювати  комплекс заходів щодо сприяння громадянам, 
особливо з числа молоді та інших соціально-незахищених верств населення у 

працевлаштуванні,  наданні їм профорієнтаційних послуг, проведені 
професійного навчання, організація громадських робіт тощо. 

Управлінням соціального захисту населення постійно здійснюється 
моніторинг створення нових робочих місць. Згідно інформації по 
новоствореним робочим місцям за результатами звітності, яку подають  

суб’єкти господарювання до Голованівської ОДПІ  ГУ ДСФ у 
Кіровоградській області протягом січня-червня 2016 року в Голованівському 

районі працевлаштовано – 89 чол. при плановому показнику 300, що 
становить 29,7 %.  

Найбільше створено робочих місць: ТОВ Агрофірма "ВАТУТІНА" – 9, 
Семидубська сільська рада – 5, Грузька сільська рада – 4, ТОВ "СТУДІЯ 

АГРАРНИХ СИСТЕМ" – 4, ТОВ "ЕКОФАРМ УКРАЇНИ" – 3, Заєць Іван 
Дмитрович – 3. 

 
Створено робочих місць 

 
Вид економічної діяльності 

(галузь) 
Назва підприємства Кількість створених 

робочих місць 

Роздрiбна торгiвля iншими 

невживаними товарами в 
спецiалiзованих магазинах 

ТОВ 

ГОЛОВАНІВСЬКИЙ 
МІЖРАЙОННИЙ 
ПАЛИВНИЙ СКЛАД  

1 

Роздрiбна торгiвля 

фармацевтичними товарами в 
спецiалiзованих магазинах 

ТОВ "ЕКОФАРМ 

УКРАЇНИ" 
 

3 

Технiчне обслуговування та ремонт 

автотранспортних засобiв  

ЗАСТАВНЮК ОЛЕГ 

МИКОЛАЙОВИЧ 

2 

Роздрiбна торгiвля в 
неспецiалiзованих магазинах 

переважно продуктами харчування, 
напоями та тютюновими виробами 

РИБАК ЛЮДМИЛА 
МИКОЛАЇВНА 

 

2 

Вирощування зернових культур ФГ "ВІВАТ" 1 



(крiм рису), бобових культур i 

насiння олiйних культур  

Прiсноводне рибництво 
(аквакультура) 

ПАЛІЙЧУК ЮРІЙ 
ВЕНІАМІНОВИЧ 

1 

Вирощування зернових культур 

(крiм рису), бобових культур i 
насiння олiйних культур  

СКРИПАР СЕРГІЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ 
 

1 

Роздрiбна торгiвля в 
неспецiалiзованих магазинах 

переважно продуктами харчування, 
напоями та тютюновими виробами 

ДЕМЕНТЬЄВ ІГОР 
СЕРГІЙОВИЧ 

 

1 

Комп'ютерне програмування СТОРЧАК АНДРІЙ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

1 

Дiяльнiсть посередникiв, що 
спецiалiзуються в торгiвлi iншими 

товарами 

ГОРДІЙЧУК ЛЕСЯ 
ГЕННАДІЇВНА 

 

1 

Вантажний автомобiльний транспорт МАКАРИНСЬКИЙ 
МИХАЙЛО 
АНДРІЙОВИЧ 

1 

Iншi види роздрiбної торгiвлi в 
неспецiалiзованих магазинах 

ГОЛОЦВАН ВАСИЛЬ 
ПЕТРОВИЧ 
 

1 

Оптова торгiвля шкiрсировиною, 

шкурами та шкiрою  

КОВЕРКО ІННА 

ВІТАЛІЇВНА 
 

1 

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 
питань оподаткування 

ГРИГОРАШ ЛІНА 

ІВАНІВНА 
 

1 

Роздрiбна торгiвля в 
неспецiалiзованих магазинах 

переважно продуктами харчування, 
напоями та тютюновими виробами 

МІХЕЛЬ АЛІСА 
ОЛЕГІВНА 

 

1 

Вантажний автомобiльний транспорт РУСАВСЬКИЙ 

АНАТОЛІЙ 
ГРИГОРОВИЧ 

1 

Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi 

товарами широкого асортименту 

КУБАНОВ ЄВГЕНІЙ 

АНАТОЛІЙОВИЧ 
 

1 

Дiяльнiсть посередникiв, що 
спецiалiзуються в торгiвлi iншими 

товарами 

БОГАЧЕНКО ІВАН 
ІВАНОВИЧ 

 

1 

Iншi види роздрiбної торгiвлi в 
неспецiалiзованих магазинах 

ШАТНА ІННА 
ВОЛОДИМИРІВНА 

 

1 

Вирощування зернових культур 
(крiм рису), бобових культур i 

насiння олiйних культур  

ТОВ АГРОФІРМА 
"ВАТУТІНА" 

 

9 

Вирощування зернових культур 
(крiм рису), бобових культур i 
насiння олiйних культур  

ФГ "НИВА" 
 

2 

Виробництво робочого одягу ВУСИК ЮРІЙ 
МИКОЛАЙОВИЧ 

2 



Роздрiбна торгiвля в 

неспецiалiзованих магазинах 
переважно продуктами харчування, 
напоями та тютюновими виробами 

ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ 

"КОНТИНЕНТ" –  
КЛАС А 
 

2 

Державне управлiння загального 
характеру 
 

ОРГАН МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 
СЕМИДУБСЬКА 

СІЛЬСЬКА РАДА 

5 

Дiяльнiсть у сферi права  ТКАЧ ДМИТРО 
МИКОЛАЙОВИЧ 

1 

Роздрiбна торгiвля напоями в 

спецiалiзованих магазинах 

ОСТРОВЕРХА ЮЛІЯ 

ПЕТРІВНА 

1 

Державне управлiння загального 
характеру 

ГРУЗЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

 

4 

Вирощування зернових культур 
(крiм рису), бобових культур i 
насiння олiйних культур  

Ф Г "НАДІЯ -С " 
 

1 

Розведення свиней АФ "ЛАН" У ФОРМІ 

ТОВ 

1 

Забiр очищення та постачання води КП "ПЕРЕГОНІВКА" 
 

1 

Оптова торгiвля молочними 

продуктами, яйцями, харчовими 
олiями та жирами 

ТОВ"САНОЛТА" 

 

1 

Роздрiбна торгiвля одягом у 

спецiалiзованих магазинах 

СТРЮКОВА ОЛЬГА 

ВОЛОДИМИРІВНА 

1 

Роздрiбна торгiвля iншими 
непродовольчими товарами, не 
вiднесеними до iнших групувань  

ЯНЮК СЕРГІЙ 
ОЛЕГОВИЧ 
 

1 

Роздрiбна торгiвля з лоткiв i на 
ринках харчовими продуктами, 
напоями та тютюновими виробами 

ХАРКАВЕНКО ОЛЕНА 
МИКОЛАЇВНА 

1 

Роздрiбна торгiвля з лоткiв i на 

ринках харчовими продуктами, 
напоями та тютюновими виробами 

БОЙКО АНДРІЙ 
МИКОЛАЙОВИЧ 

1 

Iншi види роздрiбної торгiвлi в 

неспецiалiзованих 

ЧУДОПАЛОВА 

ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА 

1 

Консультування з питань 
iнформатизацiї 

СТЕЖАР АЛІНА 
ВОЛОДИМИРІВНА 

1 

Iншi види роздрiбної торгiвлi в 

неспецiа лiзованих магазинах 

СОЛОЩЕНКО ІННА 

ВІТАЛІЇВНА 

1 

Дiяльнiсть ресторанiв, надання 
послуг мобiльного харчування 

ЖОВНОВАТЮК 
ВАЛЕНТИНА 
МИХАЙЛІВНА 

 
 

1 

Роздрiбна торгiвля в 

неспецiалiзованих магазинах 
переважно продуктами харчування, 

напоями та тютюновими виробами 

ПОНОМАРЕНКО 

ОЛЬГА 
ВОЛОДИМИРІВНА 

1 

Оброблення даних, розмiщення i КІНАЩУК ОЛЕГ 1 



нформацiї на веб-вузлах i пов'язана з 

ними дiяльнiсть 

ВАСИЛЬОВИЧ 

Вирощування зернових культур 
(крiм рису), бобових культур i 

насiння олiйних культур  

СФГ "ГРИГОРЧАКА 
М.В." 

 

1 

Вирощування зернових культур 
(крiм рису), бобових культур i 
насiння олiйних культур  

СФГ "ЗАВАЛЬНЮКА 
П.М." 

1 

Роздрiбна торгiвля в 

неспецiалiзованих магазинах 
переважно продуктами харчування, 

напоями та тютюновими виробами 

ДАНИЛЮК ОКСАНА 

ВОЛОДИМИРІВНА 

1 

Роздрiбна торгiвля в 
неспецiалiзованих магазинах 

переважно продуктами харчування, 
напоями та тютюновими виробами 

ЗАЄЦЬ ІВАН 
ДМИТРОВИЧ 

3 
 

Роздрiбна торгiвля в 
неспецiалiзованих магазинах 

переважно продуктами харчування, 
напоями та тютюновими виробами 

ПІДЛУБНА ЛЮБОВ 
ВАСИЛІВНА 

1 

Роздрiбна торгiвля в 

неспецiалiзованих магазинах 
переважно продуктами харчування, 
напоями та тютюновими виробами 

РИБАЧОК ЯНА 

ІГОРІВНА 

1 

Iншi види роздрiбної торгiвлi в 

неспецiалiзованих магазинах 
 

КОНОНЧУК 

КОСТЯНТИН 
ОЛЕГОВИЧ 

1 

Роздрiбна торгiвля з лоткiв i на 

ринках харчовими продуктами, 
напоями та тютюновими виробами 

МАКАРИНСЬКИЙ 

ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ 

1 

Комп'ютерне програмування 

 

ЦИМБАЛЮК 

ОЛЕКСАНДР 
СЕРГІЙОВИЧ 

1 

Дiяльнiсть туристичних агентств ОНИЩЕНКО АЛІСА 
ВІКТОРІВНА 

1 

Органiзування iнших видiв 
вiдпочинку та розваг 

БІЛОУС ВОЛОДИМИР 
ІВАНОВИЧ 

1 

Вирощування зернових культур 
(крiм рису), бобових культур i 

насiння олiйних культур  

ФГ "ЛМ" 
 

1 

Iншi види роздрiбної торгiвлi в 
неспецiалiзованих магазинах 

БОШКОВ ВІКТОР 
МИХАЙЛОВ 

1 

Нотарiальна та iнша юридична 

дiяльнiсть 

ЗАХАРЕНКО ВАДИМ 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

1 

Вирощування зернових культур 
(крiм рису), бобових культур i 

насiння олiйних культур  

Ф Г "КОЛОС" 2 

Вирощування зернових культур 
(крiм рису), бобових культур i 
насiння олiйних культур  

ФГ "ВЕСНЯНКА 2 

Вирощування зернових культур 
(крiм рису), бобових культур i 

ПП " ЛЮШНЮВАТЕ" 2 



насiння олiйних культур  

Комп’ютерне програмування 

 

ТОВ"СТУДІЯ 

АГРАРНИХ СИСТЕМ" 

4 

 

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 за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович за 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 

13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   26 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 
З них: 

«за»    -  26 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»   -  00 

Прийнято рішення № 104 (додається). 



 

Сімнадцяте питання порядку денного «Про  внесення змін до 
районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених 
учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020роки.» 

Слово для виступу надається Дудник Антоніні Анатоліївні – 
начальника управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації. 
 

Дудник А.А.: 
Шановні депутати! 

Пропонується внести зміни до районної  комплексної програми 
соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 
загиблих на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 5 
грудня 2015року №28, а саме  викласти пункти 2 та 22 розділу VII «Напрями 

реалізації та заходи програми» в наступній редакції: 
- пункт 2 «Надання одноразової матеріальної допомоги демобілізованим 

учасникам АТО (1000 грн. кожному). Надання одноразової матеріальної 
допомоги на вирішення соціально-побутових проблем учасникам АТО 

(1000 грн. кожному)»; 
- пункт 22 «Сприяння у працевлаштуванні учасників АТО, в тому числі 

учасників бойових дій з виплатою компенсації фактичних витрат єдиного 
соціального внеску; сприяння у професійній підготовці, перепідготовці, 

підвищенні кваліфікації; залучення до громадських та тимчасових робіт. 
Сприяння у видачі ваучерів для підвищення конкурентоспроможності 

осіб, звільнених з військової служби після участі у проведенні АТО,  з 
числа інвалідів до отримання права на пенсію, звільнених з військової 
служби». 

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 за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Говорун Ярослав Петрович   за 



6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович за 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 

13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   26 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 
З них: 

«за»    -  26 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»   -  00 

Прийнято рішення № 105  (додається). 

 
Наступне питання порядку денного «Про утворення президії 

Голованівської районної ради.» 
Інформація Чушкіна Олексія Івановича – депутата районної ради. 

 
Чушкін О.І.: 

 Шановні депутати! 
 Відповідно до статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» районна рада може утворити президію (колегію) ради. Президія 
ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і 

рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія 
ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер. 

 До складу президії ради входять голова ради, заступник голови 
районної ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники 
депутатських груп і фракцій. 

 Главою 3 регламенту районної ради, який був затверджений рішенням 
районної ради від 11 грудня 2015 року № 18 також передбачено створення 

президії районної ради. 
 З метою попереднього узгодження пропозицій і рекомендацій з питань, 

що передбачається внести га розгляд ради, та вирішення інших питань за 



дорученням ради пропоную створити президію Голованівської районної 
ради.  

 Створення президії необхідно для забезпечення нормальної роботи 
ради та находження компромісу у вирішені всіх питань. 
Дякую за увагу.  

 
Голова районної ради:  

Запитання є? 
Немає. 

 
Виступили:  

Цобенко Р.О.: із запитанням щодо повноважень президії районної ради та 
доцільності її утворення. 

Чушкін О.І.: з відповіддю в контексті поставленого питання. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  утримався 

3 Бучацький Андрій Миколайович за 

4 Волошин Валерій Леонідович  за 

5 Говорун Ярослав Петрович   утримався 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  утримався 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  утримався 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович утримався 

11 Коваль Володимир Олександрович за 

12 Комашко Григорій Віталійович  утримався 

13 Комашко Михайло Станіславович  утримався 

14 Кучмій Богдан Борисович утримався 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  утримався 

16 Лепетун  Юрій Петрович  утримався 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  за 

19 Рокочук Дмитро Сергійович утримався 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  утримався 

21 Тернавська Олена Григорівна  утримався 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  утримався 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  за 

Усього:   26 

 

Результати голосування: 



Усього присутніх: 26 
З них: 

«за»    -  12 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  14 

«не голосували»   -  00 
Рішення не прийнято. 
 

Наступне питання порядку денного «Про внесення змін до рішення 

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

Слово надається Дудару Василю Серафимовичу – начальнику 
фінансового управління районної державної адміністрації. 

 
Дудар В.С.: 
 Шановні депутати! 

 Відповідно до п. 12 рішення районної ради від 25 грудня 2015 року 
№32 «Про районний бюджет на 2016 рік» пропонується затвердити 

розпорядження голови Голованівської райдержадміністрації від 2 серпня 
2016 року № 209-р «Про затвердження передбаченого у 2016 році районному 

бюджету обсягу субвенції з  державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» та від 5 вересня 2016 року № 231-р «Про внесення змін до обсягу 
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню». 
 А також, необхідно внести зміни до рішення  від 25 грудня  2015 року 

№ 32 «Про районний бюджет на 2016 рік» (із змінами), а саме: 
- збільшити доходи та видатки  районного бюджету на суму 3169,848  

тис.грн.;  

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

- збільшити кошти що передаються із загального фонду до 
спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 1256,607 тис.грн. та додаток 

1 до рішення від 30 березня 2016 року № 57 «Про внесення змін до рішення 
районної ради від 25 грудня 2015 року № 32 «Про районний бюджет на 2016 

рік» викласти в новій редакції; 
- викласти додаток 1  до рішення районної ради від 26 лютого 2016 

року № 53 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися 
за рахунок бюджету розвитку районного бюджету»  в новій редакції. 

Дякую за увагу. 
 

Голова районної ради:  
Запитання є? 
 

Виступили: 



Клинівський сільський голова Риковський П.І. – з запитанням щодо 
фінансування проведення ремонту Клинівської лікарської амбулаторії. 

Дудар В.С. – з відповіддю в контексті поставленого запитання. 
Чушкін О.І. – з повідомленням про те, що депутати фракції ВО 
«Батьківщина» не будуть голосувати за прийняття даного рішення, так як не 

заслуховувався звіт про виконання бюджету за І півріччя і вони не володіють 
інформацією щодо виконання доходної частини. 

Голімбієвський О.Д. – із запереченнями щодо проголошеного 
повідомлення. 

Чушкін О.І. – з пропозицією оголосити перерву в пленарному засіданні на 
15 хвилин. 

 
Оголошена перерва на 15 хвилин. 

 
Проведено реєстрацію депутатів. Присутні 22 депутата. 

 
Відсутні: 

Безушенко Григорій Валентинович 
Волошин Валерій Леонідович 
Надольняк Ольга Іванівна 

Яровий Олександр Володимирович 
 

Продовжується  обговорення питання «Про внесення змін до 
рішення районної ради від 25 грудня 2015 року № 32 «Про районний 

бюджет на 2016 рік». 
 

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 за 

4 Волошин Валерій Леонідович  не голосував  

5 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 



9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович за 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 

13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  не голосував  

Усього:   26 

 

Результати голосування: 
Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  22 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»   -  04 

Прийнято рішення № 106  (додається). 
 

Наступне питання порядку денного «Про внесення змін до 
районної соціальної цільової програми «Шкільне харчування» на 2016 -

2020 роки». 
Інформація Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу освіти, 

молоді та спорту районної державної адміністрації. 

 
Туз С.В.: 

 Шановні депутати! 
Пропонується внести зміни та доповнення до районної цільової 

соціальної програми «Шкільне харчування» на 2016-2020 роки», 
затвердженої рішенням районної ради від 26 лютого 2016 року № 45,   а саме:  

- пункт 5 розділу «Мета та основні завдання Програми» доповнити 
словами «учнів 1-11 класів, які підвозяться до навчальних закладів 

маршрутами шкільних автобусів»; 
- пункт 2.2 розділу «Основні заходи Програми» доповнити   словами 

«учнів 1-11 класів які підвозяться до навчальних закладів маршрутами 
шкільних автобусів»; 

 - пункт 2 розділу «Обсяги фінансування Програми» в графі «Розділ 
програми» доповнити словами «учнів 1-11 класів, які підвозяться до 
навчальних закладів маршрутами шкільних автобусів» 



- в пункті 2 розділу «Обсяги фінансування Програми» в графах 
«2016рік», «2017 рік», «2018 рік», «2019 рік», «2020 рік» замінити цифри :  

1855,6 на  2180,32,  1860,0 на   2184,72, 1860,0 на  2184,72, 1860,0 на  2184,72, 
1860,0 на 2184,72. 

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 за 

4 Волошин Валерій Леонідович  не голосував  

5 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович за 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 

13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  не голосував  

Усього:   26 

Результати голосування: 
Усього присутніх: 26 
З них: 

«за»    -  22 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 



«не голосували»   -  04 
Прийнято рішення № 107 (додається). 
  

 Останнє питання порядку денного «Про результати розгляду 
депутатського запиту депутата районної ради Туза С.В.».  

 Слово для виступу надається Тузу Сергію Віталійовичу – депутату 
районної ради. 

 
Туз С.В.: 

 Шановні депутати! 
 Розглянувши відповідь на мій депутатський запит, яка надійшла від  

Голованівського відділу поліції, пропоную депутатам районної ради 
прийняти звернення до начальника головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області, полковника поліції Кондрашенко С.Г. 
щодо розслідування справи про виявлення фактів підробки підписів жителів 
с. Грузьке на договорах оренди належних їм земельних ділянок   з проханням 

особисто звернути увагу на цю справу, а також з метою встановлення винних 
осіб та вжиття належних, адекватних заходів по запобіганню поширення на 

території області подібних шахрайських дій, взяти розслідування цієї справи 
під особистий контроль.  

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 за 

4 Волошин Валерій Леонідович  не голосував  

5 Говорун Ярослав Петрович   за 

6 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

7 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

8 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

9 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

10 Кравчук Ігор Петрович за 

11 Коваль Володимир Олександрович за 

12 Комашко Григорій Віталійович  за 



13 Комашко Михайло Станіславович  за 

14 Кучмій Богдан Борисович за 

15 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

16 Лепетун  Юрій Петрович  за 

17 Маріяшко Олег Валерійович  за 

18 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

19 Рокочук Дмитро Сергійович за 

20 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

21 Тернавська Олена Григорівна  за 

22 Туз Сергій Віталійович за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

24 Чушкіна Надія Василівна  за 

25 Чушкін Олексій Іванович  за 

26 Яровий Олександр Володимирович  не голосував  

Усього:   26 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 
З них: 

«за»    -  22 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»   -  04 

Прийнято рішення № 108 (додається). 
 

 

 

Всі питання, які виносилися на розгляд дев’ятої сесії  районної ради 

сьомого скликання, розглянуто. 

Дев’яту сесію районної ради оголошую закритою. 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради        Б.Кучмій 

 


