Про виконання завдань Стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року та про виконання показників Програми економічного і
соціального розвитку Голованівського району на 2019 рік у І півріччі
поточного року
Аналізуючи зроблене по виконанню показників Програми економічного і
соціального розвитку району, можна сказати, що ситуація в районі стабільна.
В окремих галузях і сферах діяльності забезпечено позитивну динаміку
показників.
З метою покращення роботи із зверненнями громадян головою
райдержадміністрації створено районну постійно діючу комісію з розгляду
звернень громадян, де вирішувалися проблемні питання, порушені у
зверненнях громадян, а також листи, що надійшли з органів влади вищого
рівня. За результатами даних комісій складено відповідні протоколи.
Для оперативного реагування на запити та потреби громадян щомісячно
проводились
телефонні
«гарячі
лінії»
за
участю
керівництва
райдержадміністрації.
Систематично на офіційному веб - сайті райдержадміністрації та у місцевій
газеті «Чисте джерело» оприлюднюється інформація щодо розгляду звернень
громадян. 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, забезпечено їх першочерговий
особистий прийом.
Згідно з затвердженими графіками здійснювався особистий та виїзний
прийоми керівництвом районної державної адміністрації.
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.
Рівень розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги
бюджетних установ склав 100 % до потреби.
Відсутня недоїмка із страхових внесків економічно активних платників до
Пенсійного фонду України.
У гуманітарній сфері району постійна увага приділялась питанням
забезпечення стабільного функціонування закладів та поліпшення якості
надання ними послуг населенню.

2
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. Підприємства,
в яких є кредиторська заборгованість, яка була б достатня для порушення
справи про банкрутство відсутні.
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. 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 інноваційноінвестиційних 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.
На території району зареєстровано всього 1818 суб’єктів.
З них 495 юридичних, 1323 фізичних. З них економічно-активних – 1285.
258 - юридичних. 1027- фізичних.
В січні- червні 2019 року адміністраторами центру надання
адміністративних послуг зареєстровано 1347 заяв на надання адміністративної
послуги. З них надано дозволів 1280, (інші 67 це – відмови) та 92 консультацій.
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 консультативнометодична допомога сільським та селищним радам. Органами місцевого
самоврядування проведено перегляд регуляторних актів та встановлено, що
вони відповідають державній регуляторній політиці. В поточному році
проведено 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.
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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.
Провідна роль у підвищенню ефективності роботи агропромислового
комплексу
району
належить
збільшенню
валового
виробництва
сільськогосподарської продукції .
У галузі сільського господарства району здійснюють діяльність 2228
одноосібників, 2 ТОВ АПК, 10 АФ, ФГ-75, ПП -4.
Станом на 01 липня 2019 року обсяги валової продукції сільського
господарства склали 41 661 тис. грн. – 114,3%, і у сільськогосподарських
підприємствах 5 782 тис. грн. – 220,4%.
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.
На 2019 рік як і в попередні роки посів в районі цукрових буряків не
передбачено. Площа плодових культур по сільгосппідприємствах залишається
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 лісовкриті 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%).
Діє Програма розвитку земельних відносин у Голованівському районі на
2017-2020 роки, 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.
Філією «Голованівський райавтодор» за січень - червень 2019 року
виконано робіт на суму всього 6 569,2 тис.грн. З них: на державних дорогах на
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суму 3 604,5 тис. грн., експлуатаційних робіт на суму 421 тис.грн., роботи
виконані за прямими договорами 1585,0 тис.грн.
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
компенсаційних Передбачено
Здійснено
касові
видатки
пільг
на 2019 рік,
суб’єктам
господарювання,
тис. грн.
(компенсовано у 2019 році) ,
тис. грн.
Автомобільний
208,6 тис. грн.
67,8 тис. грн.
транспорт
Залізничний транспорт 5 тис. грн.
0,25 тис. грн.
Послуги зв’язку
100,5 тис. грн.
28,3 тис. грн
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.
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.
Протягом звітного періоду 2019 року проводилися реконструкції діючих
торговельних точок і оснащення їх сучасним торговельним обладнанням.
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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.
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.
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.
Згідно Урядової програми «теплих» кредитів в січні- червні поточного року
Голованівською філією ПАТ «Державний ощадний банк України» видано 5
кредитів і відповідно відшкодовано.
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 «АкваСервіс 07», КП «Перегонівка». Ліцензії на господарську діяльність з
централізованого водопостачання дані підприємства мають. КП «Аква-Сервіс
07» – закупляє воду в «Побужський феронікелевий комбінат».
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Кількість постійного населення району 29,813 тис. чол., наявного 29,623
тис.чол.
Коефіцієнт смертності на 1000 осіб -21,5.Кількість живонароджених на
1000 осіб-5,4.
Народилося за січень –червень місяць 2019 року 76 чол, померло – 257
особи. Природній приріст - мінус 181 чол. Зареєстрували шлюб 51 пар,
розірвали шлюб 8 пари.
Протягом січня – червня 2019 року на обліку в Голованівській районній
філії Кіровоградського обласного центру зайнятості перебували 748 осіб з
числа безробітних. 106 роботодавцями було заявлено 599 вакансій. Протягом
першого півріччя за направленням служби зайнятості всього отримали роботу
468 осіб, у тому числі до набуття статусу безробітного 199 осіб та 269 осіб з
числа безробітних. Із числа
безробітних, які
мають
додаткові
гарантії у
сприянні працевлаштуванню 356 осіб (батьки, які мають дітей
віком до шести років, випускники навчальних закладів, люди з інвалідністю,
особи перед пенсійного віку, учасники АТО тощо), були працевлаштовані 119
осіб, в тому числі 9 осіб з числа учасників АТО. Рівень працевлаштування
квотної категорії становить більше 33%.
У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру за 6
місяців брали участь 295 безробітних, проходили професійне навчання та
підвищували кваліфікацію за направленням служби зайнятості 168 осіб.
На 01 липня 2019 року зареєстрованих безробітних було 309 осіб, з них 265
осіб одержували допомогу по безробіттю.
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 6 засідань робочої групи по легалізації заробітної плати та
“тіньової” зайнятості. Під час проведення обстежень проводиться
роз’яснювальна робота щодо можливих наслідків нелегальної праці.
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):
Освітянська галузь району при бюджеті на 2019 рік – 112 800 тис.грн.
профінансовано на 01 липня 2019 року – 61 900 тис.грн.
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Охорона
здоров’я
при затвердженому
бюджеті
41300
тис.грн.- профінансовано 20300 тис.грн.
Бюджет галузі культура на 2019 рік складає 7800 тис.грн. Профінансовано
у звітному періоді 3900 тис. грн.
На спорт заплановано – 2,0 млн. грн. Профінансовано 872,3 тис. грн. В
умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів вишукано
можливість та спрямовано на 2019 рік із районного бюджету 10,7 млн.грн. на
реалізацію заходів цільових програм.
Суспільно-політична ситуація у районі характеризується як стабільна.
В районі 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.

