Про стан справ у галузі, сфері діяльності щодо розвитку
Голованівського району у січні - березні 2019 року
Стан соціально -економічного розвитку району
Динаміка соціально – економічного розвитку території
Промисловість
Економіка району має виражений аграрно-індустріальний характер.
Інфраструктура селищ та всього району тісно пов'язана між собою.
Головними потужними бюджетоутворюючими галузями економіки району, від
яких залежить стабільність соціальної сфери, є сільське господарство і промисловість.
Щодо структури промисловості, то вона представлена такими галузями, як легка,
харчова, виробництво й обробка деревини, металургійне виробництво. Нині на
території проводять виробничу діяльність 12 промислових підприємств. Вагомий
потенціал мають підприємства переробної та харчової галузі.
В районі виробляється феронікель, крупи, борошно, олія, яловичина, баранина,
корми, деревина, абразив, гранульований шлак, поліпропіленова тканина,
стропа,швацька нитка та інше.
Найбільший
промисловий
потенціал
мають
підприємства
переробної
промисловості. А найбільшу питому вагу реалізації та виробництва готової товарної
продукції – металургія.
Підприємства промисловості постійно модернізуються, використовуючи високі
технології та інновації. Крім цього за попередні роки деякі промислові підприємства
здійснило технічне переоснащення виробництва.
Працює комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків,
проведено 3 засідання. Відповідно до рішення вищезазначеної комісії видано
протокольні рішення.
Підприємства, в яких є кредиторська заборгованість, яка була б достатня для
порушення справи про банкрутство відсутні.
Згідно до державної статистичної звітності, заборгованість із заробітної плати
згідно визначеного переліку підприємств, які звітують станом на 01 квітня 2019 року
відсутня.
В районі затверджена рішенням сесії районної ради Стратегія економічного і
соціального розвитку Голованівського району до 2020 року та внесені зміни, виклавши
Стратегію до 2020 року у новій редакції. Даним рішенням було затверджені Плани
реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку Голованівського району до
2020 року.
Переглянуто показники проекту Програми соціального і економічного розвитку
району на 2018 рік та рішенням сесії районної ради від 14 грудня 2018 року № 352
затверджена Програма на 2019 рік. Завдання розвитку району до 2020 року полягатиме
у відновленні динамічного економічного зростання на підґрунті максимально
ефективного використання наявного економічного та соціального потенціалу шляхом

підвищення купівельної спроможності населення та сприяння експортній діяльності
підприємств.
Пріоритетними завданнями економічного і соціального розвитку району це
розвиток соціальної, гуманітарної сфер району, створення економічно сприятливого
середовища для залучення інвестицій, реалізація інноваційно-інвестиційних проектів,
відновлення дорожнього полотна на комунальних дорогах та дорогах загального
користування. Це в свою чергу призведе до нарощення виробничого
потенціалу,підвищення рівня соціальних умов життя.
Підприємництво
На підставі Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва»
рішенням 4ї сесії сьомого скликання районної ради затверджено Програму розвитку
малого і середнього підприємництва у Голованівському районі на 2016 -2020 роки
(рішення від 26 лютого 2016 року №46. Також рішенням двадцятої сесії районної ради
сьомого скликання від 06 квітня 2018 року №295 внесено зміни і доповнення до даної
програми. Надаються кредити суб’єктам господарювання.
Відділом економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури
проводився пошук суб’єктів, які бажають отримати фінансову допомогу на
впровадження своїх інвестиційних проектів. Громадянам, що звернулися надано
консультацію щодо відкриття підприємницької діяльності, реквізити Регіонального
фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області, а також інформацію про
оголошений конкурс бізнес - проектів суб’єктів, зразок бланку заяви про надання
фінансової допомоги.
В січні- березні 2019 року адміністраторами центру адміністративних послуг
зареєстровано 996 заяв на надання адміністративної послуги. З них надано дозволів
920, (інші 26 це – відмови) та 50 - консультацій.
Державним реєстратором фізичних та юридичних осіб за 3 місяці зареєстровано
фізичних осіб –30, юридичних - 3. Видано 21 витягів для суб’єктів господарювання,
проведено 60 реєстрації змін.
43 фізичних осіб - припинено діяльність, а юридичних -2.
Всього на території району зареєстровано 1797 суб’єктів.
З них 488 юридичних, 1309 фізичних.
З них економічно-активних – 1223 (255 - юридичних. 968- фізичних).
З метою недопущення порушень при прийняті рішень органів місцевого
самоврядування проводилася робота з головами сільських та селищних рад щодо
дотримання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності». Надається консультативно-методична допомога сільським
та селищним радам. Органами місцевого самоврядування проведено перегляд
регуляторних актів та встановлено, що вони відповідають державній регуляторній
політиці. В поточному році проведено 1 засідання робочої групи з прискореного
перегляду регуляторних актів райдержадміністрації.
На офіційному веб-сайті Голованівської райдержадміністрації у розділі
«Регуляторна політика» відділом економічного розвитку, торгівлі, промисловості та

інфраструктури постійно висвітлюється інформація щодо стану здійснення державної
регуляторної політики у районі.
В районі для здійснення усіх вимог чинного законодавства щодо використання
електронної системи ProZorro розпорядникам державних коштів було проведено курс
навчання у сфері здійснення публічних закупівель представниками Інституту
електронних закупівель. Усі розпорядники бюджетних коштів зареєстровані на
електронному майданчику. Розрахунки за товари та послуги оприлюднюються на
Інтернет – порталі.
Придбання товарів, робіт та послуг в підприємствах і в органах місцевого
самоврядування здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
Крім того, в електронній системі ProZorro оприлюднюються звіти про укладені
договори на суму, що перевищує або дорівнює 50 тис.грн. та є меншою 200 тис.грн.
Сільське господарство
В економіці району основне місце належить сільському господарству.
Площа сільгоспугідь становить 77797 га, в тому числі ріллі 71191 га.
Провідна роль у підвищенню ефективності роботи агропромислового комплексу
району належить збільшенню валового виробництва сільськогосподарської продукції
за рахунок інтенсивних чинників і в першу чергу підвищення продуктивності землі та
тваринництва.
Аналізуючи в цілому виробництво валової продукції за останні роки відмічаємо,
що збільшення показника виробництва валової продукції обумовлене в основному за
рахунок галузі рослинництва, що напряму залежить від фактору погодних умов року і
періодично коливається у бік збільшення чи зменшення. Крім того через низьку частку
тваринництва в галузі сільського господарства, зберігається структурна
незбалансованість.
У галузі сільського господарства району здійснюють діяльність 2045
одноосібників, 10 ТОВ і АФ, ФГ-89, ПП -2.
У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається збільшення ВП
до відповідного періоду минулого року.
Станом на 01 квітня 2019 року обсяги валової продукції сільського господарства
склали 15,326 млн. грн. –99,8%, і у сільськогосподарських підприємствах 0,162 млн.
грн. –98,7%.
По обліковому колу заробітна плата становить 13318,7 грн., з початку року
9986,5 грн, що на 135,5% та 123% відповідно більше до відповідного періоду минулого
року.
Виробництво тваринної продукції
Виробництво тваринної продукції
по всіх категоріях станом на 01 квітня по с/г підприємств станом на 01
2019:
квітня 2019:
м’ясо – 663,3 тонн – 100%,
м’ясо –12,3 тонн -126%,
молоко –2512,6 тонн – 112%,
молоко – 4,6 тонн – 94%,
яйця –3107тис. шт. – 99 %
яйця – 0 млн. шт. - 0%.

Наявність поголів’я всі категорії на Наявність поголів’я у с/г підприємств
кінець місяця:
Велика рогата худоба по району
Велика рогата худоба по району
2699гол. – 105%,
– 67 гол. – 134%,
у т.ч. корови -1355 гол. – 100%,
у т.ч. корови – 8 гол.-114 %,
свині – 6728 гол. – 98%,
свині –240гол. – 65%,
вівці, кози - 2086 гол. -77%,
птиця 0 гол - 0 %,
птиця – 147900 гол. –98%,
вівці, кози – 376гол. – 35%
Також крім основного кола в районі працюють 6 млинів, 6 олійниць, 7 крупорушок
та 3 хлібопекарні.
Для реалізації інвестиційних проектів на території Голованівського району
підготовлено земельні ділянки, які можуть бути запропоновані для реалізації
інвестиційних проектів та розміщені на офіційному веб-сайті Голованівської районної
державної адміністрації.
Під урожай 2019 року запланована площа посіву культур зернової групи становить
40,1 тис. га, що приблизно на рівні з 2018 роком.
На 2019 рік заплановане незначне зростання посіву сої та кукурудзи оскільки дані
культури є більш економічно привабливими.
Програми по вирощуванню зернових та олійних культур буде виконано шляхом
вирощування зерна та соняшнику по інтенсивних технологіях, які базуються на
комплексному використанні біологічного потенціалу сучасних сортів та гібридів,
оптимізації мінерального живлення, застосування високоефективних хімічних засобів
захисту рослин, регуляторів росту, удосконалення комплексів спеціалізованих машин
для вирощування, збирання та післязбиральної доробки урожаю.
На 2019 рік як і в попередні роки посів в районі цукрових буряків не
передбачається у зв’язку з тим, що вирощування цієї культури досить складне і
специфічне, воно найбільш матеріало-, енерго-, і трудомістке, з унікальною
технологією, що потребує висококласного обладнання та бурякової техніки, та ще й
поступається прибутковістю таким культурам як соняшник, ріпак, соя, тощо. Крім
цього відсутні переробні комплекси даної культури.
Площа плодових культур по сільгосппідприємствах залишиться на рівні минулого
року.
Основними землекористувачами в районі є сільськогосподарські підприємства у
користуванні яких перебуває 36,3 тис.га земель. Громадянам надані землі у власність
та користування на площі 37,8 тис.га.
У структурі земельного фонду району сільськогосподарські угіддя займають 77,7
тис.га або 78%, що свідчить про високий рівень сільськогосподарського освоєння
земель. Розораність суші 71,2 %. Ліси та лісо-вкриті землі займають 13,6 тис.га, що
становить 7,5 % від загальної площі району. Під забудованими землями зайнято 4,0
тис.га., що становить 4,6 % від загальної площі району, під водою - 0,85 тис.га. (1,1%).
На території Голованівського району діє Програма розвитку земельних відносин у
Голованівському районі на 2017-2020 роки (далі Програма), якою передбачено ряд
заходів, фінансування яких заплановано здійснювати за рахунок районного та
місцевих бюджетів, а саме: фінансування робіт по встановленню меж населених
пунктів, поновлення грошової оцінки земель населених пунктів, інвентаризація земель
сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Будівництво, перевезення, дороги
Значна увага приділена розвитку дорожньої інфраструктури.
Ключовим фактором успішного виконання програми є повне фінансування
ремонтно-будівельних робіт раціональної мережі доріг загального користування, яке
визначається у відповідних кошторисах, ремонтних робіт раціональної мережі доріг
загального користування філією «Голованівський райавтодор», що затверджується
керівництвом ДП «Кіровоградський облавтодор».
В районі працює комісія з питань планування, організації дорожнього руху та його
безпеки, проведено 1 засідання комісії.
Протяжність автомобільних доріг, які проходять територією Голованівського району:
- дороги державного значення :
Благовіщенське-Миколаїв – 43,5 км,
Тальне – Камянече- Нерубайка- Голованівськ- Благовіщенське- 37 км.;
- територіального значення – 40,1 км;
а також дороги місцевого значення – 272 км.,
- обласного значення – 121,5 км;
- районного значення – 150, 5 км.
Філією «Голованівський райавтодор» виконано робіт за січень - березень 2019 року
всього на суму 3312,5 тис.грн. З них:
- державні дороги на суму 2891,5 тис. грн.,
- виконано експлуатаційних робіт на суму 421 тис.грн.
На 2019 рік заплановано на ремонтні роботи місцевого значення по сільських та
селищних радах видатки в сумі 10 125 806 грн.
На території району здійснює перевезення офіційний перевізник району ПП
«ЄвротрансЮг».
Укладено
договора
про
перевезення
пасажирів
на
внутрішньорайонних автобусних маршрутах від 1 лютого 2017 року. Затвердженні
паспорти маршрутів на кожний з напрямків.
Рішенням Голованівської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік»
передбачено кошти на оплату пільг за користування телефоном, пільгове перевезення
окремих категорій громадян на автомобільний транспорт та на перевезення
залізницею.
Вид
пільг

компенсаційних Передбачено на 2019 Здійснено касові видатки
рік, тис. грн.
суб’єктам господарювання,
станом на 01 квітня
(компенсовано у 2019 році)
тис. грн.
Автомобільний
208,6 тис. грн.
17,57 тис. грн.
транспорт
Залізничний транспорт
5 тис. грн.
0,25 тис. грн.
Послуги зв’язку
100,5 тис. грн.
14,3 тис. грн.
Рішенням 24 сесії районної ради сьомого скликання від 09 листопада 2018 року

№340 затверджена районна програма розвитку автомобільного транспорту та
забезпечення безпеки дорожнього руху у Голованівському районі на 2018-2022 роки.
Доручено структурним підрозділам районної державної адміністрації,
територіальним органам міністерств і відомств України в районі, керівникам
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання –
виконавцям заходів цієї програми забезпечити реалізацію заходів районної
комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки
дорожнього руху у Голованівському районі на 2018 - 2022 роки. Обґрунтування
шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, напрями
реалізації та заходи даної програми розміщено на офіційному веб- сайті в розділі
«Сфери діяльності» підрозділ «Економіка» в рубриці «Транспортне забезпечення».
Облаштовано пандусами 92 об'єкти житлового та громадського призначення:
управління соціального захисту населення, районного центру зайнятості населення,
територіального центру, магазини, школи, лікарні, ФАПи, зв’язок. В районній
державній адміністрації постійно перебуває на контролі питання щодо житлових умов
інвалідів, робочою групою постійно проводяться обстеження та вирішення
проблемних питань.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації проводить роботу
щодо максимального забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації.
Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Голованівського району здійснюється обслуговування малозабезпечених людей з
особливими потребами: медичною сестрою, соціальним педагогом (психологом),
інструктором з трудової адаптації відділення соціально-побутової адаптації, надаються
соціально-медичні, соціально – побутові, психологічні,інформаційні послуги інвалідам
на дому; інвалідам, що знаходяться у важкому матеріальному становищі надається
грошова допомога в межах коштів, що надходять по акції Милосердя.
Щокварталу в районній державній адміністрації проводяться засідання районного
комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, де розглядаються питання про
забезпечення гідних умов життєдіяльності, розв’язання актуальних проблем осіб з
обмеженими фізичними можливостями і забезпечення їх прав.
Забезпечено виділення спеціальних місць для паркування транспортних засобів
особам з обмеженими фізичними можливостями у місцях безкоштовного паркування
транспортних засобів
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.
З метою ліквідації та запобігання виникнення несанкціонованої торгівлі створено
робочу групу та затверджено план заходів щодо ліквідації стихійної торгівлі.
Інформація була розміщена шляхом публікацій у місцевих газетах: «Вісник
Голованівщини» та «Чисте джерело».
Протягом січня-березня 2019 року проводилися реконструкції діючих

торговельних точок і оснащення їх сучасним торговельним обладнанням.
Виконання бюджету та проблемні питання у цій сфері
Робота районної державної адміністрації у галузі бюджету і фінансів спрямована
на забезпечення безперебійного фінансування бюджетних установ і закладів та
дотримання принципу ефективності і цільового використання бюджетних коштів.
У рамках визначених пріоритетів проведено роботу по мобілізації коштів до
бюджетів усіх рівнів. вживалися заходи щодо збільшення надходжень до бюджету,
погашення податкового боргу, збільшення ставок по місцевих податках і зборах.
Відсутня заборгованість із виплат пенсій, заробітних плат.
Рівень розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги бюджетних установ
склав 100 % до потреби.
Загальний фонд у січні-березні 2019 року виконано в сумі 28 711,3 тис.грн., що на
4,7% більше планових завдань (27 421,7 тис.грн.)
Енергетика та енергозбереження
Розроблена районна Програма з енергозбереження на 2017-2020 роки в
Голованівському районі та затверджена на сесії районної ради від 21 липня 2017 року
№193. В бюджетній сфері проводяться енергоефективні заходи, а саме проводилася
заміна котлів в шкільних закладах району, продувка систем опалення, заміна вікон на
енергоефективні.
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.
В районі встановлено новітню сонячну підстанцію, яка виготовляє електроенергію,
використовуючи сонячне проміння. Вона підєднана до загальної електромережі
України. Підстанція потужністю 27 кіловат включає в себе 103 сонячні батареї, які
розташовані на даху будинку.
Згідно Урядової програми «теплих» кредитів в січні- березня поточного року
Голованівською філією ПАТ «Державний ощадний банк України» не видавалися
кредити і відповідно не відшкодовувалися.
Інноваційно-інвестиційна діяльність
В районі рішенням районної ради від 23 грудня 2016 року № 142 затверджена та
діє програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу
Голованівського району на 2017-2020 роки, яка розроблена з урахуванням положень і
завдань Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності
з урахуванням
основних засад законів України: «Про інвестиційну діяльність», «Про
зовнішньоекономічну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у
пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць».
З метою вільного доступу до інформації, на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації створено банер «Інвестиційна діяльність», який наповнений
базою інвестиційних можливостей району. Інформація доступна на державній мові, в

презентації району детально зображена привабливість району для інвестицій з
переліком інвестиційних пропозицій в розрізі галузей економіки, переліком вільних
земельних ділянок, приміщень, водних об’єктів т а ін.
Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості.
Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій були власні кошти
підприємств і організацій, кредити банків та інші позики.
В основному залучалися капітальні інвестиції на підприємства добувної та
переробної промисловості і в аграрний сектор.
Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель
та споруд.
На території району реалізовувалися такі об’єкти:
капітальний ремонт поліклініки Голованівської ЦРЛ по вул. Незалежності,2 в смт.
Голованівськ, капітальний ремонт операційної та приймального відділення
Голованівської ЦРЛ. Завершено будівництво сільської лікарської амбулаторії.
Підвищення інноваційної активності підприємств, що формують додану вартість, є
запорукою реформаторських змін економіки.
ТОВ «Побужський феронікелевий 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.
На комбінаті діє програма щодо подальшого поліпшення природоохоронних
заходів. Вона розрахована до 2021 року і інвестиції в її реалізацію складуть близько 20
млн. Акціонери - міжнародна група Solway активно інвестує в екологію і розвиток
комбінату. Інвестиції в модернізацію виробництва і енергозбереження дозволяють
підприємству знизити виробничі витрати і надавати допомогу смт.Побузьке
Голованівського району Кіровоградської області.
Проводяться роботи по реконструкції обладнання, виготовляються інші проекти по
модернізації обладнання.
Продовжується: модернізація газоочисного обладнання трубчастих обертових
печей ( ТОП) №1-4; реконструкція аспіраційного обладнання металургійного цеху:
відмітка 17 м., відділення магнітної сепарації;
реконструкція аспіраційного обладнання обпалювального цеху : відділення
крупного та середнього дроблення, відділення шихтарника та перевантаження;
реконструкція газоочисного обладнання сушильних барабанів №1-2.
В минулих роках згідно «Проекту реконструкції очисних споруд продуктивністю
4200 м³/добу» проведено наступні роботи:
- встановлено барабанний мікрофільтр Filtr 3 FBO модель MF 971*12;
- встановлено стрічкове сито (решітка) модель 1000 СР 1110 75, виробництва
фірми «IN-ECO».
Вирішення проблем ЖКГ, стан оплати послуг населенням за житловокомунальні послуги
Відповідальні працівники сільських, селищних рад у складі груп патрулювання
відпрацьовували маршрути по охороні електрообладнання та матеріалів. Бригади

працівників Голованівського РЕМ ВАТ «Кіровоградобленерго» проводять огляд стану
енергооб’єктів згідно внутрішнього наказу. На Перегонівській підстанції
запроваджено постійний відео нагляд з записом на комп’ютер.
Крім цього встановлено відео спостереження на великих трансформаторних
підстанціях. Проводяться роз’яснювальні роботи в засобах масових інформації з
метою профілактики та попередження крадіжок трансформаторної оливи та
електрообладнання. Територією району по землях сільськогосподарських виробників
та індивідуальних господарств в різних місцях перетинає система ліній електропередач
напругою 35-10-0,4 кВ.Для забезпечення нормальної експлуатації ліній
електропередач і безпеки населення «Правилами охорони електричних мереж»
передбачена охоронна зона для ліній 35 кВ-15 м., для ліній 10 кВ-10 м., для ліній 0,4
кВ-2 м по обидві сторони лінії від крайніх проводів.
В районі відсутнє централізоване теплопостачання та теплопостачальні
підприємства, усі будинки опалюються індивідуальними котлами. Тому немає потреби
у встановлені приладів обліку теплової енергії.
На даний час в Голованівському районі створені два об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків «Промінь», «Надія 15». На сайті Голованівської районної
державної адміністрації висвітлена інформація щодо створення даних об’єднань,
наведені аргументи та переваги на їх користь та зразки документів для створення
ОСББ. Органи місцевого самоврядування надають консультативну та методичну
допомогу мешканцям будинків у питаннях створення та діяльності об’єднань
співвласників багатоповерхових будинків.
Для забезпечення надійної роботи мереж водопостачання та водовідведення в
осінньо-зимовий період проведено невідкладні ремонтні роботи на об’єктах житлово комунального господарства.
Так як район розташований в межах Українського кристалічного масиву
водопостачання населених пунктів здійснюється з відкритих та підземних водозаборів.
З 24 сільських та селищних рад використовують для питного водопостачання
підземні води 23 і лише Побузька селищна рада використовує поверхневі води, Із 50
населених пунктів району забезпечено централізованим питним водопостачанням – 22,
а саме смт Голованівськ, смт Побузьке та 20 сіл району. В районі діє 2263 джерела
децентралізованого водопостачання: 349 трубчастих колодязів та 1914 шахтних
колодязів; 42 свердловини, із них 10 свердловин – централізовані об’єкти
водопостачання.
Послуги з централізованого питного водопостачання надає 3 підприємства, а саме:
КП «Голованівський комбінат комунальних підприємств», КП «Аква-Сервіс 07», КП
«Перегонівка». Ліцензії на господарську діяльність з централізованого водопостачання
дані підприємства мають. КП «Аква-Сервіс 07» – закупляє воду в «Побужський
феронікелевий комбінат».
Селища міського типу Голованівськ та Побузьке мають систему централізованого
водовідведення, ступінь охоплення цими послугами досить низький і нерівномірний.
Загальна протяжність мереж водовідведення – 18 км.
Повний цикл очищення стічних вод здійснюється на каналізаційно-очисних
спорудах в смт Побузькому, балансоутримувачем яких є товариство з обмеженою
відповідальністю «Побужський феронікелевий комбінат». Потужність очисних споруд

– 2100 м3/добу.
Соціальний захист та подолання бідності
Зайнятість населення
Народилося за січень –березень місяць 2019 року 42 чол, померло – 134 особи. з
них народилось померле 1.
Природній приріст - мінус 92 чол. Зареєстрували шлюб 20 пар, розірвали шлюб 4
пари.
Проживає більше 8,5 тис. пенсіонерів, за інвалідністю -953 чол, в разі втрати
годувальника -342 чол., отримують соціальні пенсії-74 чол.
Протягом січня – березня 2019 року на обліку в Голованівській районній філії
Кіровоградського обласного центру зайнятості перебували 636 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 31 %.
У звітному періоді 79 роботодавцям було заявлено 354 вакансії. Протягом січняберезня місяців за направленням служби зайнятості всього отримали роботу 168 осіб,
у тому числі до набуття статусу безробітного 88 осіб та 80 осіб з числа безробітних. Із
числа безробітних, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
285 осіб (батьки, які мають дітей віком до шести років, випускники навчальних
закладів, люди з інвалідністю, особи перед пенсійного віку, учасники АТО тощо),
були працевлаштовані 33 особи, в тому числі 4 особи з числа учасників АТО. Рівень
працевлаштування даної категорії становить 1%.
У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру протягом січняберезня місяців брали участь 179 безробітних, проходили професійне навчання та
підвищували кваліфікацію за направленням служби зайнятості 112 осіб.
На 01 квітня 2019 року зареєстрованих безробітних було 482 особи, з них 431
особа одержували допомогу по безробіттю.
В базі даних Голованівської районної філії Кіровоградського обласного центру
зайнятості налічується 152 вакансії, навантаження на одне вільне робоче місце
становить більше 3 осіб з числа безробітних.
Фахівцями Голованівської районної філії Кіровоградського ОЦЗ проводиться
активна профорієнтаційна робота з різними категоріями населення. Так, з початку року
проведено 1 профорієнтаційний груповий заходів для молоді (смт. Голованівськ), 1
інтерактивний захід для молоді (с. Троянка). За участі фахівців філії,
органів
державної влади та банківських установ надано 5 консультацій з питань впровадження
підприємницької діяльності.
Серед закладів, які організовують спільно з центром зайнятості професійне
навчання безробітних, слід відзначити професійно-технічне училище № 38, обласний
комунальний навчально-курсовий комбінат «АГРАРНИК».
Слід зазначити, що навчання організовується під конкретні замовлення
роботодавців, а це означає, що по його закінченню усі слухачі матимуть роботу.
Служба зайнятості також пропонує якісне професійне навчання у
центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ).

Такі навчальні заклади створені саме задля навчання дорослого населення
і пропонують широкий спектр напрямів підготовки. Шукачі роботи можуть здобути
освіту в усіх галузях економіки:
•
промисловості;
•
сфері послуг;
•
будівництві;
•
агропромисловому комплексі;
•
сфері транспорту і зв'язку та інше.
Навчальні заклади, яких на сьогодні 11, здійснюють професійне навчання за
робітничими професіями з використанням сучасної матеріально-технічної бази та
навчальних програм, які відповідають сучасним вимогам роботодавців.
Голованівський РЦЗ найбільше тісно співпрацює з Одеським центром професійнотехнічної освіти державної служби зайнятості, тому що він найближчий до нас в
розташуванні та Дніпропетровським ЦПТО.
Також, старшокласники району у центрі зайнятості можуть отримати інформацію
про актуальні на ринку праці професії, ознайомитись з соціальними послугами
служби, пройти психологічне тестування і, згідно до його результатів, отримати
кваліфіковані поради та рекомендації щодо вибору професії чи спеціальності, можна
навчитися використовувати джерела інформації про вакансії, складати резюме,
правильно поводитись під час співбесіди з роботодавцем, у тому числі під час
спілкування по телефону.
Заборгованість із заробітної плати та виплати пенсій, матеріальної допомоги
Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації спільно з
головним державним інспектором відділу з питань праці, зайнятості та інших
нормативно-правових актів Управління Держпраці в Кіровоградській області
здійснено інформаційні рейди з питань легальної зайнятості. Проводилась
роз’яснювальна робота з приводу важливості та переваг офіційного
працевлаштування, відповідальності за порушення трудового законодавства,
видавались «буклети» про основні права під час перебування у трудових відносинах
та про розміри штрафних санкцій за порушення трудового законодавства.
Проведено 3 засідання робочої групи по легалізації заробітної плати та “тіньової”
зайнятості. Під час проведення обстежень проводиться роз’яснювальна робота щодо
можливих наслідків нелегальної праці.
Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному
працівнику у 2018 році- 8 421 грн. (131%).
Відповідно до державної статистичної звітності, заборгованість із заробітної плати
станом на 01 квітня 2019 року відсутня.
Стан справ у закладах
У гуманітарній сфері району постійна увага приділялась питанням забезпечення
стабільного функціонування закладів та поліпшення якості надання ними послуг
населенню.
Профінансовано галузі (включаючи заробітну плату, енергоносії, видатки на
утримання, капітальні видатки):

Профінансовано галузі (включаючи заробітну плату, енергоносії, видатки на
утримання, капітальні видатки):
Освітянська галузь району має бюджет на 2019 рік – 109,1 млн.грн. З них
профінансовано на 01 квітня 2019 року –26,1 млн.грн. (Зарплата – 21,5 млн.грн,
енергоносії – 3,0 млн.грн.).
Охорона здоров’я - бюджет 40,9 млн.грн. Профінансовано 9,8 млн.грн. (зарплата
– 7,5 млн.грн., енергоносії – 1,5 млн.грн.,).
Бюджет галузі культура на 2019 рік складає 7,4 млн. грн. Профінансовано 1,7
млн. грн.
На спорт заплановано – 2,0 млн. грн. Профінансовано 253,3 тис. грн. (З них на
зарплату – 320,4 тис.грн., енергоносії – 7,7 тис.грн.)
В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів вишукано
можливість та спрямовано на 2019 рік із районного бюджету 9,9 млн.грн. на
реалізацію заходів цільових програм.
Освіта
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 Голованівського освітнього округу 3 ліцеї, основу яких становлять
3 ліцеї І-ІІІ ступенів (2 з них в селищах міського типу), у складі яких перебувають 24
філії, що знаходяться в сільській місцевості. Загалом системою загальної середньої
освіти охоплено 2594 дітей. Також, у районі функціонують 2 позашкільних заклади
освіти.
А систему дошкільної освіти складають 5 закладів дошкільної освіти юридичних
осіб, у тому числі 23 заклади у складі закладів загальної середньої освіти, що дає
можливість надавати якісні послуги дошкільної освіти населенню всього району.
Системою дошкільної освіти району охоплено 939 дітей. За даними персоніфікованого
обліку частка дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти складає 88% від їх
загальної чисельності.
Проводилося поліпшення матеріально-технічної бази опорних закладів та їхніх
філій. З метою зменшення витрат на енергоресурси та поступового переходу на
альтернативні види палива модернізуються котельні та замінюються опалювальні
котли. Здійснено переобладнання котельні на альтернативне паливо по Новосільській
філії Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка. Замінювалися старі вікна на нові
металопластикові, проводиться протипожежна обробка дерев’яних конструкцій
покрівлі та утеплення зовнішніх стін приміщень.
По Голованівській опорній школі підвозиться 355 осіб, підвезення здійснюють 6
шкільних автобусів, один – орендований. По Перегонівській опорній школі
підвозиться 177 осіб, перевезення здійснюється 3 автобусами. По Побузькому ліцею
підвозиться 120 осіб. Перевезення здійснюють 4 шкільні автобуси.
У загальному по району підвозиться 577 учнів, 33 дошкільнят та 42 педагогічні
працівники. Всі шкільні автобуси пройшли техогляди, перебувають в справному стані.
Відповідно до рішення районної ради від 06 квітня 2018 року № 298 у районі
створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Голованівської
районної ради Кіровоградської області. Рішенням районної ради від 06 липня

2018 року № 304 «Про призначення директора комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр» Голованівської районної ради Кіровоградської
області» призначено директора даної комунальної установи.
У серпні 2018 року фахівцями інклюзивно-ресурсного центру проведено
комплексну оцінку дітей з особливими освітніми потребами.
Здійснено систему заходів щодо забезпечення рівного доступу для дітей з
особливими освітніми потребами. Протягом 2018 року було проведено
комплексну оцінку з метою визначення особливих освітніх потреб дітей,
розроблено рекомендації щодо програми навчання, особливостей організації
психолого-педагогічної допомоги дітям. Обстежено 53 дітей. Для зручності
батьків здійснювались виїзні обстеження. Інклюзивну форму навчання
організовано 27 учням, індивідуальну – 21 учню. Створено 25 інклюзивних класів
в яких працюють асистенти вчителя.
Відповідно до Програми розвитку системи освіти інклюзивно-ресурсний
центр забезпечено сучасним обладнанням для навчання та розвитку дітей на яке
витрачено 114 тис. грн. Обладнано кімнату, яка має кілька зон для роботи
учителя-логопеда, практичного психолога. Закуплено обладнання: дидактичні
матеріали, наочні матеріали для розвитку мови та пізнавальних процесів,
пірамідки, дидактичні іграшки, засоби для розвитку дрібної моторики, матеріали
для занять з піском тощо.
Здійснено підготовку вчителів для забезпечення професійного супроводу
дітей з особливими освітніми потребами. Психолого-педагогічний супровід дітей
даної категорії здійснюють вчитель-логопед, дефектолог, психологи-фахівці
Інклюзивно-ресурсного центру та практичні психологи, трьох опорних шкіл і їх
філій.
На кожну дитину розроблено індивідуальну програму розвитку та
індивідуальний навчальний план.
Культура
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.
Для бібліотечних працівників району проводяться семінари-практикуми.
Функціонує створений на базі бібліотеки інформаційно-ресурсний центр, де
надавались бібліотечно-інформаційні послуги пільговим категоріям користувачів.
Основними напрямками соціокультурної діяльності бібліотек району є
національно-патріотичне виховання, краєзнавство, народознавство, правова освіта
населення. Робота бібліотек координується з різними установами, закладами,
відділами райдержадміністрації. У бібліотеці створені постійно діючий стенд «Ви
першими стали за гідність, за волю!», де зібрані матеріали про воїнів-земляків,
учасників АТО. Функціонує створений на базі районної бібліотеки для дорослих
інформаційно – ресурсний центр, основним завданням якого є надання безкоштовних
інформаційних послуг з питань правознавства для жителів району.
Голованівська районна бібліотека для дорослих брала участь у обласному конкурсі
з популяризації творчості М.Кропивницького, за що була відмічена грамотою
Кіровоградського обкому профспілки працівників культури за багаторічну
просвітницьку, соціокультурну діяльність, популяризацію творчості класика

української літератури М.Кропивницького, активну участь в житті місцевої громади та
з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. До грамоти додався і цінний подарунок:
портативна станція для гаджетів, яка дасть ще більші можливості для належного
обслуговування користувачів та проведення масових заходів. Бібліотека брала участь
у обласному конкурсі соціальних проектів для молоді «ДобраДІЯ». У бібліотеках
здійснюється пріоритетне пільгове обслуговування користувачів-дітей з обмеженими
фізичними можливостями, сиріт, дітей, що перебувають під опікою, дітей учасників
АТО, з багатодітних та неповних сімей.
У Голованівській районній дитячій школі мистецтв працює 3 відділи: естетичний
(хореографічний клас, образотворчого мистецтва), вокально-теоретичний (класи
сольного співу та музично-теоретичних дисциплін), музичний (класи баяна, акордеона,
духових інструментів, бандури, скрипки, фортепіано). У Побузькій дитячій музичній
школі працюють 3 відділи: вокально-хоровий та теоретичних дисциплін, народнодуховий та фортепіанний.
Охорона 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. Лікувально-профілактичні заклади району забезпечені коштами для придбання
медикаментів для надання безкоштовної медичної допомоги.
Голованівська центральна районна лікарня, філія Голованівської центральної
районної лікарні в смт Побузьке.
Зміцнення здоров'я населення, організація і забезпечення якісного і доступного
медичного обслуговування залишається одним зі стратегічних питань розвитку
району.
Видатки районного бюджету для потреб медичної галузі відповідають вимогам:
постанови Кабінет Міністрів України від 27 січня 2016 № 34 « Про збільшення норм
грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров'я для
ветеранів війни».
Виконується програма «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий
діабет та нецукровий діабет».
Продовжуються проводитися капітальні ремонти Голованівської ЦРЛ.
Закуповуються меблі,лабораторні меблі, медичне обладнання.
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.
Збережено в основному 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. Працюють 3
групи баскетболу, 5 груп волейболу, 5 груп футболу та 2 групи легкої атлетики.

В районі функціонує дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти , молоді та
спорту райдержадміністрації. В школі працюють 9 тренерів-викладачів з дзюдо,
футболу, волейболу та гирьового спорту та важкої атлетики.
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
Працівниками Центру проводиться ряд заходів з неповнолітніми та молоддю, а
саме:
постійно здійснюються взаємозвірки щодо неповнолітніх осіб та молоді, які
скоїли злочини та перебувають на обліку в Голованівському районному центрі з
питань пробації. Протягом звітного періоду проводилися інформаційно-просвітницькі
заходи щодо профілактики правопорушень та злочинності, ведення здорового способу
життя, попередження рецидивної поведінки;
проводиться інформаційно-профілактичні заходи, спрямовані на підготовку
молоді до самостійного життя, формування відповідального батьківства, недопущення
жорстокого поводження в родині.
Ведеться робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах. В ході
роботи батькам надаються рекомендації щодо належного догляду за дітьми, створення
відповідних умов для їх проживання та виховання, проводяться бесіди щодо вживання
спиртних напоїв та про відповідальність за неналежне виконання батьківських
обов’язків щодо своїх малолітніх дітей. Також працівниками Центру надається ряд
консультацій та соціальних послуг батькам щодо набуття вмінь, знань, навичок з
питань виховання дітей та створення належних умов для їх повноцінного розвитку,
цільового використання коштів, оформлення документів для отримання державної
соціальної допомоги сім’ям з дітьми, постановки на облік у районний центр
зайнятості, ведеться робота щодо попередження про адміністративну та кримінальну
відповідальність за насильство в сім’ї.
Також працівниками Центру проводилась інформаційна кампанія щодо
пропаганди здорового способу життя і попередження негативних проявів у дитячому
та підлітковому середовищі на базі дитячих оздоровчих таборів.
Роздавалися
буклети з питань формування
здорового способу життя,
профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДу та інше.
Продовжує функціонувати консультаційний пункт при пологовому відділенні
Голованівської РЦЛ з метою запобігання випадків відмов матерів від новонароджених
дітей, здійснення соціального супроводження таких матерів. Протягом звітного
періоду відмов від новонародженої дитини не було.
Працівники Центру беруть участь у профілактичних рейдах «Діти вулиці»,
«Вокзал» з метою виявлення безпритульних та бездоглядних дітей, а також виявлення
неповнолітніх, які споживають алкогольні напої, наркотичні засоби, палять.
При Голованівській районній державній адміністрації діє координаційна рада з
питань профілактики наркоманії та протидії злочинності, пов’язаної з незаконним
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, завданням якої є
координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, правоохоронних органів, районних та громадських організацій з

питань реалізації державної політики щодо профілактики наркоманії, протидії
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
Службою у справах дітей ведеться облік дітей, які зазнали насильства в сім’ї,
інших форм жорстокого і неналежного поводження.
Працівниками Центру проводиться ряд заходів з неповнолітніми та молоддю, а
саме: постійно здійснюються взаємозвірки щодо неповнолітніх осіб та молоді, які
скоїли злочини та перебувають на обліку в Голованівському районному центрі з
питань пробації. Протягом звітного періоду проводилися інформаційно-просвітницькі
заходи щодо профілактики правопорушень та злочинності, ведення здорового способу
життя, попередження рецидивної поведінки;
проводиться інформаційно-профілактичні заходи, спрямовані на підготовку молоді до
самостійного життя, формування відповідального батьківства, недопущення
жорстокого поводження в родині.
Ведеться робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах. В ході
роботи батькам надаються рекомендації щодо належного догляду за дітьми, створення
відповідних умов для їх проживання та виховання, проводяться бесіди щодо вживання
спиртних напоїв та про відповідальність за неналежне виконання батьківських
обов’язків щодо своїх малолітніх дітей. Також працівниками Центру надається ряд
консультацій та соціальних послуг батькам щодо набуття вмінь, знань, навичок з
питань виховання дітей та створення належних умов для їх повноцінного розвитку,
цільового використання коштів, оформлення документів для отримання державної
соціальної допомоги сім’ям з дітьми, постановки на облік у районний центр
зайнятості, ведеться робота щодо попередження про адміністративну та кримінальну
відповідальність за насильство в сім’ї.
Основні заходи щодо забезпечення законності, прав, свобод та інтересів
громадян
Суспільно-політична ситуація у районі характеризується як стабільна.
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.
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.
На території смт.Голованівськ встановлено 45 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.
Вирішення найважливіших соціально-економічних проблем території
Забезпечуються та виконуються планові показники по надходженню до зведеного
бюджету та до загального фонду в порівнянні з попереднім роком, обсягу виробленої
промислової товарної продукції, відсутня заборгованість із виплати пенсій, стабільно
спрацювали промислові підприємства району, проводилася модернізація, будівництво
та реконструкція деяких інвестиційних та соціальних об’єктів. Питання щодо розвитку
території було розглянуто на колегіях райдержадміністрації, а також на сесіях
районної ради.
V.Проблемні питання, що потребують негайного вирішення
Проблемним питанням, яке потребує вирішення і на обласному і державному рівні
- є стан автомобільних доріг
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

