Про стан справ у галузі, сфері діяльності щодо розвитку Голованівського
району у січні-березні 2017 року
І. Стан соціально -економічного розвитку району
1.Динаміка соціально – економічного розвитку території
Промисловість
На території району працюють підприємства основного облікового кола, якими
вироблено промислової продукції за 3 місяці 2017 року на суму 393 994,1 тис.грн.
(136%) і реалізовано готової товарної продукції на суму 461 079,9 тис.грн (без
урахування ТОВ «Метсервісгруп», ТОВ «Побузький завод абразивів»).
Структура реалізованої промислової продукції:
Переробна промисловість -4,2%,
у тому числі виробництво харчових продуктів і напоїв-4,2%,
легка промисловість - 0,22%,
машинобудування -%,
металургійне виробництво - 95%,
виробництво деревини - 0,18%,
добувна промисловість - 0,40%.
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Збільшено виробництво в галузі: лісового господарства, переробній,
промисловості і в натуральному виразі олії соняшникової ТОВ «Відродження»,
борошна, деревини ДП «Голованівський лісгосп» .
А реалізацію готової продукції збільшено на ТОВ «Відродження», ДП «Голованівське
ЛГ».
На початок квітня підприємством ТОВ «Відродження» проводиться будівництво
цеху екстракції
з продуктивністю 800 тонн за добу по насінню соняшника та
отримання екстракційної олії та шроту на суму 6 млн.грн. В стадії розроблення
детальний план території.
Проводиться проектування електростанції на твердому паливі «Відходи соняшнику»
потужністю до 6 МВт. ТО виготовлено американськими спеціалістами, проект
замовлено у «Укренергочернет» м.Харків.
За звітний період на ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат « проводились
ремонти технологічного обладнання.
ПП «АВКУБІ» проводить будівництво допоміжних будівель, приміщень закривання

води Лебединської ГЕС.
Працює комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків,
проведено 3 засідання та комісія з питань санації, реструктуризації та банкрутства
підприємств. Протягом 3х місяців відбулося 1 засідання комісії.
Відповідно до рішень вищезазначених комісій видані протокольні рішення.
Підприємства, в яких є кредиторська заборгованість, яка була б достатня для
порушення справи про банкрутство відсутні.
Підприємництво
Об’єкти інфраструктури підтримки малого бізнесу в районі (надання послуг,
кредитів):
2- кредитні спілки,
1- асоціація фермерів Голованівського району,
4- філії банків,
1- Центр адміністративних послуг.
Частка середніх підприємств у загальній кількості підприємств – 4,6%.
Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств – 95,4%.
Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення – 3
одиниці. Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення
– 52,0 од. Частка найманих працівників середніх підприємств у загальній кількості
найманих працівників – 58,8%.
Частка найманих працівників малих підприємств у загальній кількості найманих
працівників – 41,2%.
Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) середніх підприємств у
загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) – 63,9%.
Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у
загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) – 36,1%.
Розроблена та затверджена від 26 лютого 2016 року № 46 четвертою сесією
сьомого скликання районної ради відповідна Програма.
За І квартал 2017 року звернень від підприємців щодо передачі в оренду або у
власність приміщень комунальної власності для здійснення основної діяльності не
було.
В районі 28 зареєстрованих громадських організацій, в разі потреби,
райдержадміністрація залучає представників підприємницьких структур, громадських
організацій підприємців до розробки та обговорення проектів нормативно-правових
актів (регуляторних актів) у сфері господарської діяльності.
Згідно Програми передбачені кошти для розвитку малого підприємництва в сумі
100 тис.грн.
06 березня 2017 року укладено договір про спільну діяльність щодо фінансової
підтримки суб’єктів підприємництва з Регіональним фондом підприємництва у
Кіровоградській області, де є співфінансування, спрямоване на фінансову підтримку
малого підприємництва на загальну суму 15 тис.грн.
Станом на 01 квітня 2017 року адміністратором центру адміністративних послуг
зареєстровано 1856 заяв на надання адміністративної послуги. З них надано дозволів
1797, (інші 56 це – відмови) та 75 надано консультацій.
І державним реєстратором проведено 142 реєстраційні дії по припиненню

підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців, зареєстровано на протязі 1
кварталу 2017 року 22 фізичні особи підприємця.
Для роботи державного реєстратора виділено приміщення в ЦНАПІ, в наявності
є комп’ютерна техніка . Виготовлено інформаційні
стенди щодо надання
адміністративних послуг та скриньку для скарг.
Затверджений графік особистого прийому керівництвом райдержадміністрації,
який разом з графіком особистого прийому керівництвом облдержадміністрації, та
графік роботи адміністраторів центру, державних реєстраторів вивішені на видному
місці ЦНАПу.
Введено посад державних реєстраторів реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень -2 посади. На дані робочі місця переведено 2 особи з управління
юстиції, які раніше здійснювали дану реєстрацію. Крім цього Голованівською
селищною радою придбано техніку державним реєстраторам з державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (3 комп’ютера і 3 принтера) і
проведено ремонт приміщення.
Укладено договір оренди визначеного майна, що належить до державної власності з
регіональним відділенням Фонду державного майна України в Кіровоградській
області (приміщення казначейської служби) на оренду приміщення для складання
архівних справ загальною площею 35 м2.Дані кабінети знаходяться в одному ж
приміщені із ЦНАП.
Щодо стану виконання повноважень органами самоврядування з реєстрації місця
проживання громадян та зняття з реєстрації місця проживання громадян Голованівська
районна державна адміністрація повідомляє, що в районі представниками органів
місцевого самоврядування виготовлено штампи, бланки, печатки для органів
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання. Згідно графіків передані всі
картотеки.
Райдержадміністрацією
із
міграційною
службою району було забезпечено
інформування населення про місце реєстрації проживання та зняття із реєстрації місця
проживання. Також на офіційному сайті райдержадміністрації була висвітлена
інформація про нові правила реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання
громадян.
Сільське господарство
Структура валового виробництва сільського господарства по району складає:
рослинництво - 86,4% (391,97 млн.грн.),
тваринництво-13,6% (61,5млн. грн.).
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У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається збільшення ВП
до відповідного періоду минулого року. Так станом на 01квітня 2017 року обсяги
валової продукції сільського господарства склали 22,599 млн. грн. (за оперативними
даними) – 154,2%, і у сільськогосподарських підприємствах - ріст – 0,121 млн. грн. –
134,4%.
Виробництво тваринної продукції
по всіх категоріях станом
на 01 квітня 2017року склало:
м’ясо – 1289,4 тонн - 214%,
молоко –2404,6 тонн - 99%,
яйця – 3462 тис. шт. – 100%
Наявність поголів’я всі категорії
кінець місяця:
Велика рогата худоба
3245 гол. - 98%,
у т.ч. корови -1528 гол. - 87%,
свині – 3723 гол. - 34%,
птиця 206100 тис. гол. -100%,
вівці, кози – 2280 гол. –92%,

Виробництво тваринної продукції
по с/г підприємствах станом
на 01квітня 2017 року склало:
м’ясо – 9,45 тонн -133%,
молоко – 4,6 тонн - 135%,
яйця – 0 млн. шт. - 0%.
на Наявність поголів’я у с/г підприємств
Велика рогата худоба – 45 гол. - 79%,
у т.ч. корови – 8 гол.-57%,
свині –223 гол. - 95%,
птиця 0 гол - 0 %,
вівці, кози – 830 гол. – 80%,

Також
працюють 5 найбільших агропромислових підприємств (основне
облікове коло), а саме:
АФ «Хлібороб» ТОВ; ТОВ АПК «Розкішна»; СФГ «Славутич»; СГ ТОВ «Урожай»;
СФГ «Колосок».
Протягом останніх 5-7 років та на найближчу перспективу господарства району
та одноосібники проводять оновлення та заміну старих сортів польових культур на
більш нові генетично кращі з високим потенціалом врожайності – стосується, як
зернових так і технічних сільськогосподарських культур. При впровадженні
інтенсивних систем захисту рослин, засобів захисту, регуляторів росту рослин в
поєднанні з новими більш врожайними сортами в районі досягнуто значно вищих
показників врожайності , що в свою чергу сприяє збільшенню виробництва валової
продукції.
Також в сільськогосподарських підприємствах району час від часу проводиться
оновлення та модернізація сільськогосподарської техніки, та в першому кварталі 2017

року ФГ «Родючість» за власні кошти придбала оприскувач вітчизняного виробництва
загальна вартість якого складає 600 тис.грн.
Підприємства району приймають участь у ярмарках, виставках «АГРОЕКСПО».
На території району 2-3 рази на місяць проводяться сільськогосподарські ярмарки за
участю сільськогосподарських та переробних підприємств, фермерських та особистих
господарств,
приватних
підприємців,
де
представлений
асортимент
сільськогосподарської продукції за цінами товаровиробника, реалізовуються борошно,
олія, крупи, м'ясо свинини, баранини, риба, цукор, овочі, продукція народних майстрів
району.
Будівництво
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., з них :
- територіального значення – 36,1 км;
- обласного значення – 121,5 км;
- районного значення – 152,9 км.
Більш ніж 50% всіх доріг району потребують, як поточного так капітального
ремонту.
Філією «Голованівський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор» виконано
робіт за зазначений період:
державні дороги на суму 1469,3 тис.грн., територіальні та місцеві дороги на суму 175,8
тис.грн., роботи виконані за прямими договорами - 40,8 тис.грн. Всього робіт виконано
на 1 685,9 тис.грн.
Здійснювалися
роботи по санітарній очистці, прибиранню вулиць, площ,
тротуарів, прилеглої території до житлових будинків, в’їзди та виїзди з населених
пунктів, узбіччя автодоріг. За період акції «За чисте довкілля» було ліквідовано
несанкціонованих сміттєзвалищ.
В районі відсутнє централізоване теплопостачання та теплопостачальні
підприємства, усі будинки опалюються індивідуальними котлами. Тому немає потреби
у встановлені приладів обліку теплової енергії.
Станом на 01 квітня 2017 заборгованість за житлово-комунальні послуги по
Побузькому комунальному підприємству «Аква - Сервіс 07»
складає 518,4 тис. грн., по Голованівському комбінату комунальних підприємств –
56 517 тис.грн.
В стадїї виготовлення проектно – кошторисна документація на соціальні проекти
«Будівництво дитячого садка в смтГолованівськ на 120 місць» , проводиться
реєстрація земельної ділянки.
Виготовлено ПКД і включено до переліку в об’єктів фінансування яких заплановано
здійснювати за рахунок державного фонду регіонального розвитку. Замовлено
викоготовлення енергоаудиту.
Транспорт
В січні місяці поточного року проведено конкурс з перевезення пасажирів на
внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування. На об’єктах
конкурсу «Голованівськ –Цвіткове», «Голованівськ-Люшнювате» визначено приватне

підприємство «Євротранс ЮГ».
На конкурс з перевезення пасажирів було подано документи одним претендентом
ПП «Євротранс ЮГ».
У січні – березні 2017р. автотранспортними підприємствами Голованівського
району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами - підприємцями)
перевезено 35 тис. тонн вантажів, що на 4,8% більше ніж у січні – березні 2016р.,
вантажооборот зменшився на 25,8% і становив 1,6 млн. т. км.
Питома вага вантажних перевезень по району у загальному обсязі вантажних
перевезень по області склала 2,1%.
У січні – березні 2017р. перевізниками Голованівського району перевезено 6,8
тис. пасажирів, що на 28,3% більше ніж у відповідному періоді минулого року,
пасажирооборот збільшився у 1,5 раза і склав 0,9 млн. пас. км.
Питома вага пасажирських перевезень по району у загальному обсязі
пасажирських перевезень по області склала майже 0,1%.
Торгівля
Торговельна і побутова мережа в районі і складає 261 та 49 об’єкта відповідно,
також 55 ларьків, 32 кафе, бари, 1 ресторан та 10 автозаправочних станцій.
При райдержадміністрації створена районна робоча група по координації і
контролю ситуації на споживчому ринку району, якою здійснюється детальний аналіз
обґрунтованості рівня цін, торговельних надбавок, визначення і реалізацію заходів
щодо недопущення необґрунтованого зростання цін.
Відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 5 травня 2011 року № 386-р «Про регулювання цін на основні
продовольчі товари» суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівельну діяльність
повинні дотримуватись вимог чинного законодавства щодо встановлення граничних
торгівельних надбавок до оптової ціни виробника (митної вартості), які визначені у
вищезгаданому документі. Всі суб’єкти господарювання отримали копії даного
розпорядження. Також, неодноразово надавалися статті в засоби масової інформації
щодо даного питання. Опрацьовано питання з місцевими підприємствами
товаровиробниками хліба ТОВ АПК «Розкішна» та ФОП Коваленко О.М. щодо
реалізації хліба, який користується масовим попитом у населення району у
торговельній мережі за доступними цінами протягом поточного року.
Також,проводяться перевірки роздрібної торгівлі. На території Голованівського
району фактів торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами поза
стаціонарними об’єктами торгівлі під час перевірок робочою групою не виявлено.
Проведено перемовини із керівниками ринків та закладів торгівлі щодо
недопущення розміщення місць стихійної торгівлі на прилеглих до об’єктів
територіях.
Управлінням Держпродспоживслужби у Голованівському районі проводилась
інформаційно-розяснювальна робота серед населення, щодо можливих ризиків,
негативних наслідків для здоров’я від товарів, які реалізуються на стихійних ринках.
Інформація була розміщена шляхом публікацій у поданих до друку статтях:
«Стихійна торгівля – проблема сьогодення!» та « Стихійна торгівля – лихо
населенню…» в місцевих газетах: «Вісник Голованівщини» та «Чисте джерело».
В розміщеній інформації наголошено, що стихійна торгівля – потенційна
небезпека для споживача. Продукти харчування, які безконтрольно реалізують

несумлінні підприємці, приватні особи з рук, не пройшли лабораторний контроль, не
мають відповідного маркування, не упаковані належним чином. Отже, їх споживання
може спричинити небезпечні гострі кишкові інфекції. Позиватися ж до суду за шкоду,
заподіяну здоров’ю, підстав не буде – відповідача немає.
В бесідах наголошується про те, що найефективніший спосіб боротьби зі
стихійною торгівлею – не купувати продуктів харчування у невстановлених місцях.
З метою ліквідації та запобігання виникнення несанкціонованої торгівлі створено
робочу групу та затверджено план заходів щодо ліквідації стихійної торгівлі.
Завідувачами дільничих лікарень ветеринарної медицини району постійно
здійснюється ветеринарно-санітарний нагляд за наявністю та достовірністю
ветеринарних документів, дотриманням законодавства
в галузі ветеринарної
медицини.
В осіб, що здійснюють реалізацію молока та молочної продукції перевіряються
наявність ветеринарної довідки на приховані форми маститів та особистої медичної
книжки.
Реалізація рослинної продукції здійснюється за наявності експертного висновку
державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи.
У
2016
році
було
нагороджено
відзнакою
облдержадміністрації
Цеберманівського О.В. приватного підприємця, до Дня підприємця за сумлінну працю
та зразкове відношення до роботи.
В І кварталі поточного року відкрито 2 магазини «Білоруська косметика»Надольняк Наталія Вікторівна, Магазин «Atlantic»- Лужанський Геннадій Олегович.
Будуються 2 магазини по вулиці Ринковій в смтГолованівськ.
2.Виконання бюджету та проблемні питання у цій сфері
Загальний фонд лише у березні 2017 року виконано в сумі 7 785,1 тис. грн., що
на 75,7% більше планових завдань (4 430,9 тис. грн.). А у січні-березні 2017 року
виконано в сумі 21 874,4 тис.грн., що на 56,7% більше планових завдань (13 956,1
тис.грн.)
Відсутня заборгованість по виплаті пенсій та допомоги станом на 01 квітня 2017
року, а також відсутня заборгованість бюджетних установ по заробітній платі та за
енергоносії.
Вживалися заходи щодо збільшення надходжень до бюджету, погашення
податкового боргу, збільшення ставок по місцевих податках і зборах.
3.Енергетика та енергозбереження
Виробництво альтернативних видів джерел енергії (пелети) здійснюють
виробники ТОВ «Відродження та ТОВ «Рапсо-Дія». Даними підприємствами
придбано механізми гранулятори по виготовленню пелетів із відходів (лушпиння)
соняшника.
Серед закладів соціальної сфери газифікованим є ЦДЮТ в смт. Побузьке, який
переведений на електроопалення. Дане приміщення додатково обігрівається за
допомогою електрокамінів на період опалювального сезону.
Щодо стимулювання ОСББ, то на території району знаходиться одне ОСББ
«Промінь», яке розміщене по вул. Патріотів, 9, дане приміщення ОСББ опалюється
індивідуальними котлами.

Загалом впровадження енергоефективних заходів та прийняття відповідних мір
сприяє значній економії бюджетних коштів та раціональному використанню
природних енергетичних ресурсів та модернізації паливних систем та технологій
дозволить в майбутньому досягти більшої економії коштів, а також сприятиме
створенню нових робочих місць та зміцненню енергетичної незалежності
Голованівського району.
До енергетичних ресурсів району, які придатні до використання у суспільному
виробництві та забезпеченні життєдіяльності населення можна віднести :
відходи сільськогосподарського виробництва
Основний матеріал який може використовуватись і активно впроваджується у
використання як вторинний ресурс для зменшення використання видобувних
енергоресурсів і запровадження використання відновлювальних це лушпиння
соняшника та пілети із соломи.
Відходи лісоводства
на території району здійснює господарську діяльність державну підприємство
ДП»Голованівське ЛГ».Лісове господарство активно займається підтримкою
програми енергозбереження, так наприклад по всіх приміщеннях ДП
«Голованівський лісгосп» встановлені енергозберігаючі лампи, встановлено
піролізний котел «VERNER» з електронним регулятором виходу тепла, що дозволяє
економити на паливі, всі вікна замінені на металопластикові склопакети для
збереження тепла. Окрім цього в лісгоспі розроблено бізнес-план по виробництву
паливних брикетів з відходів деревини. Шукаються можливості залучення коштів для
його реалізації.

·

·

·

·

Вітроенергетика
Умовою успішного впровадження вітроенергетичних установок є середньорічна
швидкість вітру не менша ніж 4,25 м/с. За даними Гайворонської метеостанції по
Гайворонському і Голованівському районах середньорічна швидкість вітру в
минулих роках складала близько 2,4 м/с, тому застосування вітроенергетичних
установок є мало перспективним. Однак, в сільському господарстві на одному
фермерському господарстві планувалося впровадження автономних вітроустановок
для використання у зрошенні овочівництва. Але за розрахунками це є недоцільно.
Побутові відходи
Утилізуються шляхом транспортування їх на сміттєзвалище. На території району діє
21 сміттєзвалище. Переробка не здійснюється.
Мала гідроенергетика
Одним із перспективних напрямків впровадження енергоефективних технологій та
альтернативних енергетичних ресурсів у Голованівському районі є мала
гідроенергетика зокрема будівництво і відновлення гідроелектростанцій малої
потужності на р. Ятрань.
А саме на території району проведено будівництво 3-х міні гідроелектростанцій ТОВ
«Гідроенергоінвест» в селах Перегонівка, Полонисте, Давидівка, потужністю 200 кВт
кожної. Вартість проекту - 44 млн. грн.
Також побудовано Лебединську ГЕС підприємством ПП»АВКУБІ» , на 2017 рік
підприємство планує будівництво додаткових приміщень на ГЕС.
·

Продовжується поступова заміна ламп на більш енергоефективні. Проводяться інші
заходи для дотримання розпорядниками бюджетних коштів лімітів споживання
енергоносіїв.
В районі не має теплопостачальних організацій, а діє індивідуальне опалення. Що
стосується газу то на території району централізоване опалення природним газом
відсутнє. В смт. Побузьке та с. Капітанка здійснюють обігрів індивідуальними
газовими колонками.
В сільському господарстві:
Сільськогосподарські товариства впроваджували облік електроенергії лічильниками з
таймерами для роздільного обліку електроенергії за кошти підприємства.
Енергоефективність (ПЕР у натур. од)- 0,3 кВт.
Деякі з господарств придбали і встановили лічильники мотогодин для контролю
витрат палива.
Господарства використовують сучасну техніку, технології, що дозволяє значно
економити кошти, енергоносії, зменшувати енергозатрати та виконувати кілька заходів
за 1 процес. Проводилася заміна двигунів тракторів для покращення роботи та
значного зменшення витрат палива при роботі цього транспорту.
В районі встановлено новітню сонячну підстанцію, яка виготовляє
електроенергію, використовуючи сонячне проміння. Громадянином І.Ю.Андрійчуком
встановлено на даху свого будинку сонячну підстанцію. Вона підєднана до загальної
електромережі України. Тобто електроенергія не акумулюється, а віддається для
використання в районі.
Підстанція потужністю 27 кіловат включає в себе 103 сонячні батареї, які
розташовані на даху будинку.
Сонячна станція працює лише в ясну погоду. В нічній період, в той час, коли вона
покрита снігом, електроенергія не виробляється, а в похмуру погоду батареї працюють
на 70 відсотків нижче своєї потужності. За вироблену електроенергію
оплачуватиметься обленерго за «зеленим тарифом»-0,47 євро за 1 кіловат. Також
автоматично буде зніматись прибутковий податок і військовий збір.
Виробляється 1200 квт в місяць.
Загалом, впровадження енергоефективних заходів та прийняття відповідних мір
сприяє значній економії бюджетних коштів та раціональному використанню
природних енергетичних ресурсів та модернізації паливно-енергетичного комплексу.
Подальше запровадження сучасних паливних систем та технологій дозволить в
майбутньому досягти більшої економії коштів, а також сприятиме створенню нових
робочих місць та зміцненню енергетичної незалежності Голованівського району та
України в цілому.
4. Інноваційно-інвестиційна діяльність
ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» відноситься до першої групи
підприємств, яке взято на державний облік і має технологічне обладнання, на якому
впроваджуються передові існуючі технології з низьким рівнем відходів і зведенням до
мінімуму впливу викидів в цілому на навколишнє природне середовище. Комбінат
займається розробкою інноваційних технологій в промисловості, володіє сучасним

обладнанням, технологічною базою та іншими складовими для дотримання потреб
природоохоронного законодавства, впровадження прогресивних видів технологій,
раціонального використання природних ресурсів.
З метою недопущення попадання забруднених вод в р. Південний Буг, на
комбінаті впроваджена безстічна система з використанням господорсько-побутових і
промзливових стічних вод в системі оборотного водопостачання.
Активно ведуться роботи в районі рекультивації порушених територій,
розробляються заходи по переробці відходів виробництва з метою досягнення
безвідходного
виробництва. Це дасть можливість, з одної сторони, найбільш
ефективно використовувати природні ресурси, повністю переробляти відходи в
товарну продукцію, а з іншої – знизити кількість відходів і тим самим зменшити їх
негативний вплив на екологічну систему.
З метою зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних
джерел комбінатом розроблені заходи, які були узгоджені в Міністерстві екології і
природних ресурсів України.
Проведено роботи по реконструкції газоочисного обладнання 1 ступені ТВП №4
ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат».
Виготовлено проект по модернізації газоочисного обладнання ТВП №1-4 , вартістю
біля 700 тис.грн. Заміщено при реалізації проекту 650-700 тис.м3/міс. природного газу.
Вартість проекту складає 38,7 млн. грн. Фінансування проводилося за рахунок
власних коштів.
На початок квітня підприємством ТОВ «Відродження» проводиться будівництво
цеху екстракції з продуктивністю 800 тонн за добу по насінню соняшника та
отримання екстракційної олії та шроту на суму 6 млн.грн. В стадії розроблення
детальний план території.
Проводиться проектування електростанції на твердому паливі «Відходи соняшнику»
потужністю до 6 МВт. ТО виготовлено американськими спеціалістами, проект
замовлено у «Укренергочернет» м.Харків.
За звітний період на ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат « проводились
ремонти технологічного обладнання.
ПП «АВКУБІ» проводить будівництво допоміжних будівель, приміщень закривання
води Лебединської ГЕС.
Крім цього побудовано магазин в смтГолованівськ, проведено заміну котлів, вікон і
дверей в школах району, утеплено фасад Побузької селищної ради.
Зовнішньоекономічною діяльністю займалися: ДП «Голованівське ЛГ», ТОВ
«Побузький абразивний завод», ТОВ «Відродження» та ТОВ «Георгбіосистем».
Експортувалася продукція – харчові та мінеральні продукти, олія, лісоматеріали.
5.Вирішення проблем ЖКГ, стан оплати послуг населенням за житловокомунальні послуги
Станом на 01 квітня 2017 заборгованість за житлово-комунальні послуги по
Побузькому комунальному підприємству «Аква - Сервіс 07» складає 518,4 тис. грн., по
Голованівському комбінату комунальних підприємств – 56 517 тис.грн.
Поточна заборгованість за електроенергію складає 3 млн. 809 тис. 993 грн., з них,
обласний бюджет – 0 грн., МБ – 0 грн., ДБ – 21 584,83 грн., не промислові споживачі 0

грн., населення – 3 млн. 785 тис. 801грн., що збільшилася на 746 тис. грн. до початку
2017 року.
В 2017 році було викрадень трансформаторного масла не було.
Всього абонентів, які користуються природнім газом – 2612 особи. Борг мають
1244 осіб на суму 866,6 тис.грн. Відключено – 9 абонентів.
6.Соціальний захист та подолання бідності
Зайнятість населення
Протягом січня-березня 2017 року на обліку в Голованівському районному
центрі зайнятості перебували 829 осіб з числа безробітних.
Соціально-демографічна структура свідчить, що жінки становлять 39% від
кількості людей, що звернулися до служби зайнятості, молодь віком до 35 років 28%.
В порівнянні з минулим роком молодіжне безробіття зменшилося на 9%.
За 3 місяці 2017 року 60 роботодавцями було заявлено 297 вакансій. У січніберезні 2017 році за направленням
служби зайнятості працевлаштовано 124
безробітних. Із числа
безробітних, які
мають
додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню (батьки,які мають дітей віком до шести років,
випускники навчальних закладів, люди з інвалідністю, особи перед пенсійного віку,
учасники АТО тощо), було працевлаштовано 47 осіб.
На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат єдиного внеску
працевлаштовано 2 особи. У громадських роботах та інших роботах тимчасового
характеру брали участь 230 безробітних, проходили професійне навчання та
підвищували кваліфікацію за направленням служби зайнятості 125 осіб.
На 01 квітня 2017 року зареєстрованих безробітних було 630 осіб, з них 551
особа одержували допомогу по безробіттю. В базі даних центру зайнятості по
Голованівському районі налічується 116 вакансій і на 01 квітня навантаження на одне
вільне робоче місце становить 5 осіб.
Заборгованість із заробітної плати та виплати пенсій, матеріальної допомоги
Відповідно до державної статистичної звітності заборгованість із заробітної
плати станом на 01 квітня 2017 року в районі становить 283,8 тис.грн. по
підприємству ДП «МВЗ» ПАТ «Укрмедпром» та на КП «Аква-Сервіс 07» -59,9
тис.грн.
В січні – березні звітного періоду проведено 6 засідань комісії з питань
забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із виплати заробітної
плати, стипендій та інших соціальних виплат.
Також 3 засідання робочої групи по легалізації заробітної плати та тіньової
зайнятості населення. Робоча група по легалізації заробітної плати та тіньової
зайнятості регулярно, у встановлені графіком дні, здійснює перевірки суб’єктів
господарювання по легалізації заробітної плати та «тіньової» зайнятості. Щомісяця
проводяться засідання робочої групи, на яких обговорюється проведена робота з
виявлення порушень трудового законодавства.
7.Стан справ у закладах:

Освітянська галузь району має бюджет на 2017 рік -83,8 млн.грн. З них
профінансовано на 01 квітня 2017 року – 19,2 млн.грн. (Зарплата – 13,5 млн.грн,
енергоносії -0,554 млн.грн., харчування -0,712 млн.грн.).
Охорона здоров’я бюджет 32,6 млн.грн. Профінансовано 7,9 млн.грн.
(зарплата -5,5 млн.грн., енергоносії – 0,434 млн.грн., харчування – 0,020 млн. грн.).
Бюджет галузі культура на 2017 рік складає 8,6 млн. грн. Профінансовано 1,9 млн.
грн. (Зарплата 1,5 млн. грн., енергоносії -0,173 млн. грн.).
На спорт заплановано – 1,2 млн. грн. Профінансовано 0,260 млн. грн. З них на
зарплату -0,194 тис.грн., енергоносії 0,006 тис.грн.
В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів вишукано
можливість та спрямовано у 2017 році із районного бюджету 2 886,8 тис.грн. на
реалізацію заходів цільових програм.
освіти
Реформування мережі навчальних закладів створило умови для поліпшення
якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, рівного доступу до
якісної освіти, розв’язання питань кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
Систему загальної середньої освіти району, після проведеної реорганізації
становлять у складі новоствореного Голованівського освітнього округу 3 навчальновиховних об’єднань, основу яких становлять 3 опорних загальноосвітніх навчальних
заклади, 2 з них в селищах міського типу , у складі яких перебувають 24 філії, що
знаходяться в сільській місцевості. Загалом системою загальної середньої освіти
охоплено 2547 дітей. Також до об’єднань входять 2 позашкільних та 13 дошкільних
навчальних закладів.
Систему дошкільної освіти складають окрім 13 ДНЗ, ще 16 філій опорних закладів
які віднесено до типу «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний
заклад», що дає можливість надавати якісні послуги дошкільної освіти населенню
всього району. Системою дошкільної освіти району охоплено 956 дітей.
Планово проводиться поліпшення матеріально-технічної бази опорних закладів та
їхніх філій. Модернізовано 4 котельні з метою зменшення витрат на енергоресурси, та
поступового переходу на альтернативні види палива.
З метою забезпечення підвозу до опорних закладів у 2016 році придбано 2
шкільних автобуси.
Навчально-виховний процес у закладах освіти району забезпечують 449
педагогічних працівників. Мають вищу освіту на рівні спеціаліста – 396; незакінчену
вищу на рівні бакалавра – 11; середню спеціальну освіту на рівні молодшого
спеціаліста – 42. Спеціалістів вищої категорії – 130; першої категорії – 138, другої
категорії 69, спеціалістів 112. Вчителів методистів – 13, старших учителів – 60.
Працюючих пенсіонерів у загальноосвітніх навчальних закладах – 53, що становить
11,0%, із них керівного складу – 2.
культури
Мережа закладів культури району системи Міністерства культури України
налічує 62 установи і не змінилася в порівнянні з минулим роком. З них: 27 клубних
закладів, 31 бібліотека, 2 музеї комунальної власності, Голованівська дитяча школа
мистецтв та Побузька дитяча музична школа.

охорони здоров’я
Діяльність галузі охорони здоров’я була направлена на покращення матеріальнотехнічної бази, а також покращення якості та доступності медичної допомоги.
Основним завданням є забезпечити належне функціонування медичних закладів.
Кількість лікарняних закладів, а також кількість амбулаторно-поліклінічних закладів в
районі на 2017 рік є таким: 1 центральна районна лікарня з поліклінікою.
Лікувально – профілактичні заклади району забезпечені коштами
для придбання
медикаментів для надання безкоштовної медичної допомоги.
Чисельність лікарів усіх спеціальностей становить 57 чоловік.Зараховані лікарі
інтерни: хірург, акушер-геніколог, отоларинолог.
Лікувально - профілактичні заклади району потребують забезпечення лікарями –
терапевтами, лікарем кардіологом, лікарями – загальної практики сімейної медицини.
Всі лікарі та середні працівники прийшли передатестаційні курси і атестовані
своєчасно (мають І, ІІ та вищу категорії).
За березень місяць 2017 року не зареєстровано материнської смертності.
Абсолютна кількість лікарняних ліжок по всьому районі становить 160ліжок,130 в
Голованівський ЦРЛ та 30 ліжок в Побузькій філії Голованівської ЦРЛ.
Базовим закладом для медичної допомоги ветеранам війни в районі є палата для
інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни на 12
ліжок. На даний час всі
палати відремонтовано, облаштовано
меблями, встановлено холодильники,
кондиціонери, телевізори. Протягом березня 2017 року по району на 1 хворого
витрачалося 65
гривень в день на медичне забезпечення та 55 гривень в день на
харчування.
В Голованівскій ЦРЛ було стаціонарно проліковано 3 чоловік: з них ІВВ
2 чол.
УБД –
0 чол.
УВВ –
1 чол.
Учасники АТО 0 чол.
Один раз на тиждень проводяться профілактичні медичні огляди на дому
дільничними лікарями та медичними медсестрами. За потребою організовуються
виїзди лікарів вузьких спеціальностей для надання медичної допомоги.
Всі дані додаткових методів обстеження надсилаються до обласної лікарні для
отримання поглибленої консультації вузькими спеціалістами.
В районі рахуються 2 приміщення стаціонарних відділень в с. Троянка де
проживало 19 та с. Перегонівка – 21 мешканців .
Стаціонарні відділення утримуються з коштів місцевого бюджету.
Протягом минулого року були придбані пластикові двері, вікна, меблі, м’який
інвентар, посуд. За рахунок спонсорів було доставлено вугілля в Перегонівське
стаціонарне відділення, зроблено вуличне освітлення стаціонарного відділення
с.Троянка та протягом року здійснювали вивіз нечистот, а також овочі та фрукти.
розвиток фізичної культури та спорту
Важливими складовими соціально-економічного зростання є розвиток фізичної
культури і спорту, поліпшення стану здоров'я мешканців району і виховання здорового
підростаючого покоління.
За звітній період вдалося в основному зберегти фізкультурно – спортивну
структуру району і в першу чергу, фізкультурні кадри. Одним з напрямків роботи

відділу являвся стан фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах району. В
абсолютній більшості дошкільних закладів, загальноосвітніх школах, професійно –
технічному училищі фізичне виховання проводиться згідно вимог. Навчальні групи
наповнюються з урахуванням санітарно – гігієнічних норм і вимог техніки безпеки.
Всі заклади освіти практично повністю забезпечені підготовленими кадрами.
Працюють 3 групи баскетболу, 5 групи волейболу, 3 групи футболу та 2 група легкої
атлетики.
В районі функціонує дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти , молоді та
спорту райдержадміністрації. В школі навчається 264, дітей з якими працюють 9
тренерів-викладачів з дзюдо, футболу, волейболу та гирьового спорту.
Велика увага в районі приділяється розвитку спорту ветеранів, які постійно
приймають участь в районних, обласних та всеукраїнських змаганнях з таких видів
спорту як футбол, гирьовий спорт.
робота з жінками, молоддю та неповнолітніми
Протягом січня-березня 2017 року проведено 31 рейди «Діти вулиці», в ході яких
безпритульних та бездоглядних дітей не виявлено.
Регулярно проводяться рейди «Сім’я і діти», в ході яких обстежуються умови
проживання та виховання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Так,
протягом зазначеного періоду поточного року здійснено
41 перевірку, про що
свідчать складені акти обстежень умов проживання.
Виявлено випадки безвідповідального ставлення батьків до батьківських
обов’язків. Батьків попереджено щодо умов проживання та виховання дітей. Дані сім’ї
перебувають під контролем.
Органом опіки і піклування протягом січня місяця до районного суду позовні
заяви щодо позбавлення батьківських прав не направлялись. Притягнень до
адміністративної відповідальності по статті 184 КУпАП (неналежне виконання
батьківських обов’язків) не було.
Службою у справах дітей ведеться облік дітей, які зазнали насильства в сім’ї,
інших форм жорстокого і неналежного поводження.
З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі
заступником голови райдержадміністрації видано відповідне доручення від 30 січня
2017 року № 01-05/2/3, яким передбачено протягом 2017 року проведення заходів
щодо здійснення контролю за дотримання культурно-розважальними закладами та
закладами масового збору молоді нормативно-правових актів щодо порядку
відвідування, перебування в них дітей, заборони продажу алкогольних напоїв,
тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля,
жорстокості. Затверджено склад робочої групи та графік проведення рейдів на 2017
рік. До складу робочої групи залучено представників служби у справах дітей, відділу
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, дирекції ПТУ №38, представника Голованівського відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.
З метою запобігання виникненню негативних явищ у молодіжному середовищі
та захисту прав дітей на здоров’я і безпеку життєдіяльності, додержання
правопорядку, заборони продажу неповнолітнім алкогольних та тютюнових виробів
проведено 7 спільних перевірок по місцях масового збору молоді (бари, території
парків) щодо, в ході яких перевірено 15об’єктів.

ІІ. Суспільно- політична ситуація
1.Основні заходи щодо забезпечення законності, прав, свобод та інтересів
громадян
Суспільно-політична ситуація у районі у 2017 році характеризується як стабільна.
Суспільно-політичне життя району знаходиться під постійним контролем
райдержадміністрації.
В районі проводяться заходи, направлені на толерантне ставлення до громадян
національних меншин, забезпечено проведення попереджувально-профілактичної
та інформаційно-просвітницької роботи по запобіганню поширення ксенофобії і
расової та етнічної дискримінації серед населення району, особливо серед дітей та
учнівської молоді.
Постійно проводяться засідання колегії райдержадміністрації, де розглядаються
питання, в т.ч. заслухано звіти керівників установ, організацій району з відповідних
питань та розглянуто ряд комплексних перевірок з виконання органами місцевого
самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.
Апарат райдержадміністрації, здійснюючи свої повноваження щодо правового,
кадрового, організаційного, обов’язків з документообороту, матеріально-технічного
та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації, постійно готує аналітичні,
інформаційні та інші матеріали, планує роботу райдержадміністрації.
Взято в практику роботи райдержадміністрації проведення нарад-семінарів з
головами та секретарями сільських (селищних) рад з метою надання методичної
допомоги та роз’яснення і практичного використання законодавства України, змін до
нього, з окремих процедурних питань діяльності виконавчого органу, господарської
діяльності та інших.
Належним чином проводиться планування роботи райдержадміністрації та
контроль за його виконанням, що дозволяє налагодити чітку взаємодію відділів,
управлінь, служб райдержадміністрації у реалізації своїх повноважень, розгляду
нагальних питань соціально-економічного розвитку, організації і проведенню
державних, професійних свят, заходів культурно-просвітницького напрямків,
контролю за виконанням документів і діяльністю структурних підрозділів
райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування.
Голованівською районною державною адміністрацією забезпечено виконання
заходів Меморандуму про напрямки співпраці між органами місцевого
самоврядування району між районною державною адміністрацією та Голованівським
відділом ГУ НП України в Кіровоградській області.
Питання взаємодії із заслуховуванням керівника відділу поліції ГУ НП,
керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, сільських і селищних голів
району розглядались на четвертій сесії сьомого скликання Голованівської районної
ради рішення від 26 лютого 2016 року № 50 та на колегії районної державної
адміністрації рішення від 25 грудня 2015 року № 32 за результатами, підготовлено
розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації від 30 грудня
2015 року № 378-р «Про затвердження Районної комплексної програми профілактики
злочинності на 2016-2020 роки».
На території смт Голованівськ встановлено приблизно 30 камер
відеоспостереження для здійснення контролю за станом правопорядку у громадських
місцях. Поступово впроваджується система он-лайн доступу до систем відео
спостереження у місцях масового перебування громадян з метою моніторингу стану

публічної безпеки і порядку та оперативного реагування на правопорушення.
2.Взаємодія місцевих органів виконавчої влади з об’єднаннями громадян та
політичними партіями
В районі зареєстровано 28 громадських організацій та об’єднань. Постійно
проводяться заходи відповідно до Орієнтовного плану проведення консультацій з
громадськістю на 2017 рік, затвердженого розпорядженням голови районної державної
адміністрації від 05 січня 2017 року №3-р. Оприлюднюються проекти нормативно –
правових актів, винесених на громадське обговорення.
При районній державній адміністрації діє два консультативних дорадчих
органи: Громадська рада та Рада сприяння розвитку громадянського суспільства.
Голова громадської ради при районній державній адміністрації є членом колегії
районної державної адміністрації.
Представники громадських організацій постійно беруть участь у відзначеннях
державних свят, календарних, знаменних дат, засідань круглих столів, розширених
нарад та районних культурно – мистецьких заходах.
Рішенням сесії районної ради від 23 грудня 2016 року №139 прийнято
Програму сприяння розвитку громадянського суспільства в Голованівському районі на
2016-2020 роки. На 2017 рік виділено кошти в сумі 5000 гривень на забезпечення
роботи громадської ради при районній державній адміністрації та для участі
представників громадських об’єднань в обласних заходах.
В районі зареєстровано 66 районних організацій політичних партій, які об’єднують
199 осередків із загальною чисельністю 4762 членів партій.
В цілому членством у політичних партіях охоплено 17.3 відсотки населення
району.
Найбільш впливовими в політичному житті району є районні організації
політичних партій: Голованівська районна в Кіровоградській області організація Партії
«Блок Петра Порошенка «Солідарність», Голованівська районна організація
політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Голованівська районна
організація Політичної партії об’єднання «Самопоміч».
Склад районної ради представляють 5 політичних сил, які і визначать внутрішню
політику району. Районна рада обрана у складі 34 депутатів. В їх
числі: представників
Голованівської районної в Кіровоградській області
організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 12, Голованівської
районної організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 8,
Голованівської районної організації Політичної партії об’єднання «Самопоміч» -5,
Голованівської районної організації Політичної партії «Опозиційний блок» - 5,
Голованівської районної організації Радикальної Партії Олега Ляшка в
Кіровоградській області - 4.
З боку політичних сил висловлюються окремі пропозиції щодо соціальноекономічного розвитку району. Часто політична активність партій відбиває проблеми,
які турбують громадськість району, пов’язані як з питанням місцевого рівня, так і
процесами, що відбуваються на державному рівні
( підвищення цін на житлово-комунальні послуги, продукти харчування, пальне,
високий рівень інфляції, реформи в галузі освіти, медицини та інші).
Активність партій пов’язана з відзначенням державних свят ( беруть участь в
урочистостях, мітингах та культурно – мистецьких заходах) та відстоюванням власних

позицій.
В березні 2017 року проведено районний огляд ветеранських колективів художньої
самодіяльності, присвячений 30-ти річчю утворення організації ветеранів України. 24
березня 2017 року в районному будинку культури відбувся святковий пленум і
заключний концерт.
Суспільно-політичне життя району знаходиться під постійним контролем
райдержадміністрації.
Голова районної державної адміністрації особисто тримає на контролі роботу із
зверненнями громадян, у тому числі проведення особистих виїзних прийомів громадян
керівництвом райдержадміністрації.
З метою широкого роз'яснення населенню конституційних прав громадян в
райдержадміністрації працює телефон «гарячої лінії» 2-10-74.
В січні-березні 2017 році надійшло 13 дзвінків, проведено 3 телефонних «гарячих
ліній» керівництвом районної державної адміністрації. Всі питання вирішено та надані
роз’яснення.
Систематично на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та у місцевій газеті
«Чисте джерело» оприлюднюється інформація щодо розгляду звернень громадян. А
саме:
від 16 січня 2016 року № 2,
від 30 січня 2016 року №4,
від 26 березня 2016 року №12,
від 02 квітня 2016 року №13,
від 23 квітня 2016 року №16,
від 05 травня 2016 року (звіт за І квартал 2016 року),
від 21 травня 2016 року №20,
від 28 травня 2016 року №21,
від 23 липня 2016 року №29,
від 20 серпня 2016 року №33 (звіт за ІІ квартали 2016 року),
від 27 серпня 2016 року №34,
від 24 вересня 2016 року № 38,
від 15 жовтня 2016 року № 41,
від 22 жовтня 2016 року № 42(звіт за ІІІ квартали 2016 року),
від 05 листопада 2016 року № 44,
від 26 листопада 2016 року № 47,
від 16 грудня 2016 року № 50,
від 30 грудня 2016 року № 53,
від 14 січня 2017 року № 2, (звіт за 2016 рік)
від 21 січня 2017 року № 3,
від 04 лютого 2017 року № 5,
від 11 лютого 2017 року № 6,
від 04 березня 2017 року № 9,
від 12 березня 2017 року № 12.
Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани
війни та праці, інваліди, учасники АТО та учасники бойових дій, інваліди, громадяни,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі

матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. Головою
районної державної адміністрації взято на особистий контроль розгляд звернень від
учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей та
забезпечено їх першочерговий особистий прийом.
Головою районної державної адміністрації взято на особистий контроль розгляд
звернень від учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей,
забезпечено їх першочерговий особистий прийом.
На адресу вищих інстанцій надійшло 111 звернень, у тому числі
2
звернення адресовано до Кіровоградської обласної державної адміністрації,
109 звернень до Кіровоградського обласного контактного центру, з них: 69 - до
Урядової гарячої лінії та 47 на «гарячу» телефонну лінію голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації.
На інформацію, що надійшла від громадян під час телефонних «гарячих ліній»
готуються дані відповідні доручення та надані вичерпні роз’яснення згідно з чинним
законодавством.
В січні – березні 2017 року відбулося 2 засідання комісії по наданню матеріальної
допомоги малозабезпеченим громадянам Голованівського району, на яких всі
звернення вирішено позитивно.
Згідно з затвердженими графіками здійснюються особистий та виїзний прийоми
керівництвом районної державної адміністрації. Так, в січні-березні 2017 року на
виїзний та особистий прийом керівництва районної державної адміністрації
звернулось 76 громадян, з них на особистому – 45 громадян та на виїзному прийомі 31
громадянин.
Всі звернення розглянуті, дані відповідні доручення та надані вичерпні
роз’яснення згідно з чинним законодавством. Строків розгляду звернень громадян не
порушено.
Головним напрямком роботи Голованівської районної державної адміністрації є
зменшення кількості скарг, повторних звернень та звернень до вищестоящих органів
державної влади. Саме на це спрямована увага керівництва районної державної
адміністрації.
1.Вирішення найважливіших соціально-економічних проблем території
Так виконуючи програму соціального і економічного розвитку району на 2017
рік забезпечено та перевиконано планові показники по надходженю до зведеного
бюджету та до загального фонду в порівнянні з минулим роком, обсягу виробленої
промислової товарної продукції, валової продукції сільського господарства.
Збільшилася кількість надання адміністративних послуг,відсутня заборгованість із
виплати пенсій, стабільно спрацювали промислові підприємства району, проводилася
модернізація, будівництво та реконструкція деяких інвестиційних та соціальних
об’єктів.
З метою покращення показників розвитку території першим заступником голови
райдержадміністрації М.Копієвським проведено зустрічі з керівниками підприємств
основного облікового кола. А саме : керівництвом ТОВ «Відродження»- Картель Б.В.,
ТОВ «КЛК», Федоровим С.М.», ПП «АВКУБІ» Шалошвілі Д.Д., ФГ «Колосок ВТ»
Скрипарем В.І., ФГ «Єдність» Макаринським А. Й., ДП «МВЗ» ДАК «Укрмедпром»
Новіковим С.А.

Питання
щодо розвитку території буде розглянуто на черговій колегії
райдержадміністрації, яка відбудеться 28 квітня 2017 року за підсумками виконання
показників Програми соціального і економічного розвитку Голованівського району у І
кварталі поточного року.
V.Проблемні питання, що потребують негайного вирішення
Потребують вирішення на обласному і державному рівні:
-збитковість тваринницької галузі;
- стан автомобільних доріг. Дефіцит коштів передбачених на фінансування на
утримання автомобільних доріг загального користування не вирішує дане питання в
повній мірі. Вирішенню проблеми дасть покращення автомобільного сполучення,
економія транспортних витрат, зниження показників аварійності;
-недостатньо коштів на реконструкцію об’єктів соціальної сфери.

Додаток
до листа голови Голованівської
районної державної адміністрації
_______ 2017 № ___________
Перелік проблемних питань, вирішення яких потребують
підтримки центральних органів виконавчої влади
Зміст проблеми

1. Стан автомобільних доріг
Покращення автомобільного сполучення,
економія транспортних витрат.
Зниження показників аварійності

Вжиті заходи щодо розв’язання проблеми
на місцевому і регіональному рівні

Дефіцит коштів передбачених на
фінансування та утримання
автомобільних доріг загального
користування

Пропозиції щодо шляхів
розв’язання проблем на
державному рівні із
зазначенням відповідального
центрального органу
Збільшення фінансування на
утримання автомобільних
доріг загального
користування, спів
фінансування за кошти
державного бюджету

Додаток
до листа голови Голованівської
районної державної адміністрації
_______ 2017 № ___________
Успішні проекти,які реалізовано у звітному періоді
№
п/п

Назва адміністративно –
територіальної одиниці

1.

смтПобузьке

2.

смтГолованівськ

3.

4.

с.Капітанка , с.Клинове,
с.Троянка, с.Новосілка,
с.Красногірка, с.Свірневе,
с.Ємилівка
с.Ємилівка, с.Клинове

5.

смт.Побузьке

Проекти
(назва проекту, його
характеристика )

Дата відкриття
(введення в
експлуатацію)

Реконструкція газоочисного
обладнання сушарних барабанів № 12
Будівництво магазину по
вул.Ринковій
Заміна котлів філій загальноосвітніх
шкіл І-ІІІ ступенів

2017

Вартість проекту,
джерела його
фінансування,
тис.грн.
524 ВК

квітень 2017

300 ВК

лютий 2017

3080,1 МБ

березень 20017

229,8 МБ

березень 2017

300 МБ

Заміна вікон та дверей філій
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів
Утеплення фасаду Побузької
селищної ради

*** В стадії завершення :
ПП «АВКУБІ»- Будівництво допоміжних приміщень закривання води Лебединської ГЕС ПП «АВКУБІ»
АФ «Хлібороб « у ТОВ - Будівництво складських приміщень с. Наливайка

