Про підсумки соціально-економічного розвитку
Голованівського району
за січень-лютий 2017 року
Підсумовуючи зроблене по виконанню показників програми
соціального і економічного розвитку району, можна сказати, що ситуація в
районі стабільна. В окремих галузях і сферах діяльності забезпечено
позитивну динаміку показників.
Бюджет і надходження
Так, за січень-лютий 2017 року надходження податків і зборів до
бюджетів усіх рівнів мобілізовано податків, зборів та обов’язкових
платежів в загальній сумі 54 253,6 тис. грн. при завдані 47 668,9 тис. грн.,
що становить рівень виконання 113,8%, а до надходжень за відповідний
період минулого року цей показник становить 296,5%.
До державного бюджету за січень-лютий 2017 року мобілізовано 37
512,1 тис. грн. при завдані 34 522,9 тис. грн., рівень виконання складає
108,7%, а до показника за аналогічний період минулого року 583,5%.
До місцевого бюджету забезпечено надходжень всього 16 741,6
тис.грн. при завдані 13 146,0 тис.грн., рівень виконання складає 127,4%, а
до показника за аналогічний період минулого року 141,0%.
Протягом двох місяців поточного року до зведеного бюджету
надійшло податку на доходи фізичних осіб 13 248,8 тис.грн., при плановому
завдані 9 900,0 тис.грн., або133,8% виконання в т.ч. до державного бюджету
надійшло 3 352,3 тис.грн. при плановому завданні 2 523,8 тис.грн, рівень
виконання складає 132,8%, до місцевого бюджету надійшло податку на
доходи фізичних осіб 9 896,5 тис.грн. при плановому завданні 7 376,2
тис.грн.., рівень виконання складає 134,2% виконання.
По єдиному соціальному внеску надходження за січень-лютий 2017
року склали 8 945,5 тис.грн. при плановому завданні 6 040,0 тис.грн., рівень
виконання складає 148,1% а до показника за відповідний період минулого
року 150,5% виконання.
Загальний фонд у лютому 2017 року виконано в сумі 7 084,5 тис.
грн., що на 47,4% більше планових завдань (4 805,8 тис. грн.).
Загальний фонд у січні-лютому 2017 року виконано в сумі 14 089,3
тис.грн., що на 47,9% більше планових завдань (9 525,2 тис.грн.)
Не виконано бюджет до затвердженого плану по доходах загального
фонду – Свірнівської сільської ради.
Місцеві податки і збори - Свірнівської сільської ради.
Плата за землю - Вербівської сільської ради, Красногірської сільської
ради, Крутеньківської сільської ради, Лебединської сільської ради,
Розкішненської сільської ради, Свірнівської сільської ради, Семидубської
сільської ради.
Єдиний податок – Свірнівської сільської ради.

Відсутня заборгованість по виплаті пенсій та допомоги станом на 01
березня 2017 року.
Фінансові результати
За 2016 рік проведено тендерними комітетами оголошень на
закупівлю товарів, робіт і послуг - 28, в тому числі 12-відкриті торги, 8запити цінових пропозицій, 8- переговорна процедура.
Усього проведено процедур закупівель з урахуванням частин
предмета закупівлі 25, з них 11 процедур закупівель відмінені. 56
учасники, які подали пропозиції, з них 20 переможців.
Загальна річна сума коштів, запланованих замовником для закупівлі
товарів, робіт і послуг 19217,7 тис.грн. Фактичні видатки за укладеними
договорами склали на 01.01.2017 року 13890,1 тис.грн. В тому числі товарів
вітчизняного виробництва на суму – 9883 тис.грн., послуг – 4007,1 тис.грн.
Промисловість
Основною бюджетоутворюючою галуззю господарського комплексу
регіону, яка зумовлює стабілізацію соціального стану є промисловість. На
території району працюють підприємства основного облікового кола,
якими за 2 місяці 2017 року вироблено промислової продукції на суму 220
726,5 тис.грн. (76,7%) і реалізовано промислової продукції за січень-лютий
2017 року
на
суму 172 593,3 тис.грн (без урахування ТОВ
«Метсервісгруп», ТОВ «Побузький завод абразивів») що становить 112% в
порівнянні з минулим роком.
ЖКГ
Станом на 20 березня 2017 заборгованість за житлово-комунальні
послуги по Побузькому комунальному підприємству «Аква - Сервіс 07»
складає 665,1 тис. грн., по Голованівському комбінату комунальних
підприємств – 40,9 тис.грн. (ДБ -2,4 тис.грн., МБ 15,3 тис. грн., інші 2,5
тис.грн.)
Дорожній рух та пасажирські перевезення
Стан доріг - найактуальніша і найболюча проблема. Причина –
хронічна нестача коштів на фінансування ремонтних та відновлювальних
робіт.
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.
На 2017 рік заплановано коштів загального фонду на проведення
поточного, ямкового ремонту:
Голованівська селищна рада – 2 165 312,00 грн.;
Грузька сільська рада – 640 154,00 грн.;
Ємилівська сільська рада – 155 000,00 грн.;
Капітанська сільська рада – 337 661,00 грн.;
Клинівська сільська рада – 120 000,00 грн.;
Красногірська сільська рада – 250 000,00 грн.;
Лебединська сільська рада – 310 000 грн.;
Липовеньська сільська рада – 679 137,00 грн.;
Межирічківська сільська рада – 50 000,00 грн.;
Молдовська сільська рада – 115 000,00 грн.;
Наливайська сільська рада – 285 610,00 грн.;
Пушківська сільська рада – 70 000,00 грн.;
Розкішненська сільська рада – 692 793,00 грн.;
Троянська сільська рада – 400 000,00 грн.;
Шепилівська сільська рада – 10 000,00 грн.
За рахунок інших коштів спеціального фонду на 2017 рік заплановано
проведення капітального ремонту доріг Грузької сільської ради на суму
390 000,00 грн.
Станом на 15 березня 2017 року Голованівською селищною радою
для проведення поточного, ямкового ремонту використані кошти загального
фонду відповідно касових видатків на суму 20 126,00 гривень.
Електроенергія
Станом на 01 березня
2017 року поточна заборгованість за
електроенергію складає 3 млн. 196 тис. 955 грн. з них, Обласний бюджет МБ – 0 грн., ДБ 53 385 грн., не промислові споживачі 149 грн., населення –
3 млн. 143 тис. 420 грн., що збільшилася на 134 тис. грн. до початку 2017
року.
Інформація щодо споживання та розрахунків за енергоносії (по всіх
категоріях споживачів) станом на 01 березня 2017 року
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Щодо скрапленого газу у балонах для побутових потреб то з вересня
2015 року ВАТ «Кіровоградгаз» відмовилося від діяльності з реалізації
скрапленого газу, провело ліквідацію всіх підрозділів скрапленого газу та
звільнило фахівців.
За ініціативи обласної державної адміністрації з
червня цього року ДП «Пропан» розпочало діяльність із забезпеченням
населення Кіровоградської області скрапленим газом для побутових потреб.
Проте однією з умов постачання скрапленого газу є замовлення 40 балонів
газу.В газеті «Чисте джерело» та голів сільських, селищних рад
проінформовано щодо замовлення скрапленого газу.
Голованівська західна дільниця продана і знаходиться у приватній
власності. На даний час діяльності не здійснює.
Ринок праці
Ситуація на ринку праці характеризувалася тенденціями щодо:
збільшення чисельності економічно активного населення; збільшення
обсягів зайнятості з одночасним зменшенням обсягів безробіття серед
економічно активного населення у віці 15-70 років; зростання рівня
заробітної плати.
Протягом січня-лютого 2017 року на обліку в Голованівському
районному центрі зайнятості перебували 760 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 27%. В порівнянні з минулим роком молодіжне безробіття
зменшилося на 9%.
За 2 місяці 2017 року 37 роботодавцями було заявлено 97 вакансій. У
січні-лютого 2017 році за направленням
служби зайнятості
працевлаштовано 29 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 5 осіб.
На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат єдиного
внеску працевлаштовано 2 особи.
У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру
брали участь 86 безробітних, проходили професійне навчання та
підвищували кваліфікацію за направленням служби зайнятості 86 осіб.
На 1 березня 2017 року зареєстрованих безробітних було 686 осіб, з
них 607 особи одержували допомогу по безробіттю.

В базі даних
центру зайнятості по Голованівському районі
налічується 49 вакансій станом на 01.03.2017 року , навантаження на одне
вільне робоче місце становить 14 осіб.
Сільське господарство
У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається
збільшення ВП до відповідного періоду минулого року. Так станом на
01.03.2017 року обсяги валової продукції сільського господарства склали
8,834 млн. грн. (за оперативними даними) – 101,6%, і у
сільськогосподарських підприємствах ріст – 0,03 млн. грн. –100%.
Виробництво тваринної продукції
Виробництво тваринної продукції
по всіх категоріях станом
по с/г підприємств станом
на 01.03.2017 склало:
на 01.02. 2017 склало:
м’ясо – 380,05 тонн - 102%,
м’ясо – 2,05 тонн -93%,
молоко –1539,5 тонн - 100%,
молоко – 2,5 тонн - 114%,
яйця – 1250 тис. шт. – 100%
яйця – 0 млн. шт. - 0%.
Наявність поголів’я всі категорії
на кінець місяця:
Велика рогата худоба по району
3230 гол. - 100%,
у т.ч. корови -1500 гол. - 91%,
свині – 8700 гол. - 85%,
птиця 144200 тис. гол. - 87%,
вівці, кози – 2008 гол. –101%,

Наявність поголів’я у с/г підприємств
Велика рогата худоба по району – 35
гол. - 74%,
у т.ч. корови – 8 гол.-114%,
свині –419 гол. - 160%,
птиця 0 гол - 0 %,
вівці, кози – 650 гол. – 87%,

У галузевій структурі сільського господарства провідне місце займає
рослинництво.
Відповідно залишаються проблеми:
- майже відсутнє тваринництво у великих ТОВ та ФГ,
обігових коштів для багатьох аграріїв не вистачало через недосконалу
цінову політику на вирощену продукцію,
- відсутність паритету цін.
Відділом агропромислового розвитку проводився пошук інвесторів в
галузь сільське господарство. Подано пропозицію Проекту ЄС/ ПРООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» по створенню
сільськогосподарського
виробничого
кооперативу
(тваринницького
спрямування).
Провідна роль у підвищенні ефективності роботи агропромислового
комплексу району належить збільшенню валового виробництва

сільськогосподарської продукції за рахунок інтенсивних чинників і в першу
чергу підвищення продуктивності землі.
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.
Показник виробництва валової продукції по всіх категоріях району
станом на 01.03.2017 2017 році становить в розмірі 8834 тис. грн., що
складе 101,6% до попереднього року. В тому числі по с/г підприємствах 30
тис. грн., що становить 100 % в порівнянні до 2016 року.
Також в галузі сільського господарства значно зросла
середньомісячна заробітна плата, яка станом на 01.03.2017 року складає
4779,8 грн., що складає 171,4 % до відповідного періоду минулого року.
Аналіз стану розвитку тваринництва свідчить що за останні роки в
районі ця галузь майже не розвивається. Так за 2016 рік можна відмітити
негативну тенденцію скорочення поголів’я худоби та птиці. Найбільший
спад спостерігається в господарствах населення, де скорочення поголів’я
призвело до спаду виробництва тваринницької продукції. На даний час на
весь район лише у двох підприємствах представлена галузь тваринництва –
це ТОВ АПК «Розкішна» та ФГ «Колосок – ВТ».
Земельні відносини
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%).
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.
Правом передати свої земельні частки (паї) та земельні ділянки в
оренду вже скористалися 11,732 тис. власників, що складає 68% від
загальної кількості власників.
За умовами укладених договорів оренди землі орендна плата за
користування земельними ділянками (паями) сплачується у розмірі 5-6% від
нормативної грошової оцінки, що у грошовому вигляді становить в
середньому 3419 грн. за 1 га. Також деякими суб’єктами господарювання
сплачується орендна плата в розмірі 7-8%.
В оренді орних земель запасу та резервного фонду знаходиться
4848,98 га. Зареєстровано 226 договорів оренди. Середній розмір орендної

плати за 1га земель становить 1140,00 грн., що становить 4% по
відношенню до нормативної грошової оцінки.
З метою збільшення надходжень до бюджетів, 23 сільськими та
селищними радами виготовлено документацію щодо поновлення грошової
оцінки земель населених пунктів. Виконавець робіт - ДП «Кіровоградський
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». До ДП
«Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
надійшло 200,15 тис.грн. за виконання робіт з поновлення грошової оцінки
населених пунктів.
Відсутність фінансування не дає змоги провести оплату
заборгованості перед ДП «Кіровоградський науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою» наступних сільським радам:
Крутеньківська сільська рада – 8,28 тис.грн., Пушківська сільська рада –
10,56 тис.грн., Роздольська сільська рада – 7,31 тис.грн., Свірнівська
сільська рада – 20,014 тис.грн., Семидубська сільська рада – 6,5 тис.грн.,
Шепилівська сільська рада - 15,13 тис.грн. Загальна сума заборгованості
станом на 01.01.2017 року становить
67,79 тис.грн.
Згідно
діючого
плану-графіку,
затвердженого
головою
Кіровоградської ОДА, на 2017 оціночний рік потребує актуалізації
(повторна) нормативна грошова оцінка земель населених пунктів
смт.Голованівськ, селище Голованівськ. Орієнтовна потреба коштів на
поновлення грошової оцінки земель населених пунктів становить 51,86 тис.
грн., в тому числі: смт.Голованівськ – 39,41 тис.грн., селище Голованівськ –
12,45 тис. грн.
На даний час інформація щодо укладення договору на виконання
робіт по оновленню нормативної грошової оцінки Голованівською
селищною радою із розробником технічної документації, у відділі відсутні.
Слід зазначити, що на протязі 2015-2016 років кошти на проведення
робіт передбачених Програмою розвитку земельних відносин в районі не
виділялись.
Також, слід зазначити, що станом на 01.01.2017 залишок коштів, які
надійшли порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва на рахунки місцевих бюджетів
Голованівського району становить 235,80 тис.грн., в т.ч. Голованівська
селищна рада – 55,655 тис.грн.,
Побузька селищна рада – 0,296 тис.грн.,
Липовеньківська сільська рада – 129,432 тис.грн., Роздільська сільська рада
– 0,014 тис.грн., Голованівська районна рада – 46,342 тис.грн., Ємилівська
сільська рада – 2,750 тис.грн.
Відповідно до частини 2 статті 209 Земельного кодексу України,
зазначені кошти повинні бути використані на освоєння земель для
сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних
угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів
землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення
нормативної грошової оцінки.

У січні 2017 року зареєстровано 51 земельну ділянку в Державному
земельному Кадастрі та видано таку ж кількість витягів. Діє програмний
комплекс НКС. Цей програмний продукт дає змогу на базовому рівні
виконувати роботи по наповненню, введенню та адмініструванню баз даних
автоматизованої системи державного земельного кадастру, введення
індексних кадастрових планів, реєстрації прав, формування даних
статистичної звітності базового рівня.
Станом на 01.02. 2017 року розглянуто 247 звернення учасників АТО
щодо виділення земельних ділянок у власність, які надійшли на адресу
Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області та
органів місцевого самоврядування району (наростаючим підсумком), з них
надано 242 дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства у
власність. Та затверджено 167 проектів.
Цивільний захист
На постійному контролі знаходиться питання про виконання
балансоутримувачами захисних споруд, комунальними службами району,
мешканцями багатоквартирних будинків, робіт з приведення найпростіших
укриттів в належний стан для можливого розміщення та тривалого
перебування в них людей. Проведено розміщення біля входів у ЗСЦЗ та
найпростіші укриття населення покажчиків. Спільно з представниками РВ
УДСНС України області проводяться перевірки цокольних та підвальних
приміщень, які плануються для укриття населення та протирадіаційних
укриттів цивільного захисту.
В районі на обліку знаходиться сорок одна захисна споруда
цивільного захисту, з яких всі проінвентарізовано.
Встановлено контроль за якістю проведення навчань
з питань
цивільного захисту керівниками спеціальних об’єктів.
В поточному році згідно графіка пройшли навчання в навчальнометодичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Кіровоградської області з цивільної оборони 16 осіб (при плані 10 осіб) із
них 8 голів сільських і селищних рад та 8
працівників суб’єктів
господарювання.
За 2016 рік проведено
20 комісій з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій.
Малий бізнес, підприємницька діяльність,управління державною
власністю
В районі зареєстровано 1 629 суб’єкта господарювання, в т.ч.:
фізичних
– 886 осіб;
Станом на 01.03.2017 року адміністратором центру адміністративних
послуг зареєстровано 1069 заяв на надання адміністративної послуги. З них
надано дозволів 980, (інші 16 це – відмови) та 73 надано консультацій.

Торговельна і побутова мережа в районі і складає 259 та 49 об’єкта
відповідно, також
55 ларьків,
32 кафе, бари, 1 ресторан та 10
автозаправочних станцій.
Групою у складі представників відділу економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та інфраструктури райдержадміністрації,
управління Держпродспоживслужби в Голованівському районі, управління
соціального захисту населення райдержадміністрації, відділу поліції та
податкової служби проводиться відповідна робота з керівниками ринків,
магазинів, власниками кіосків та інших закладів торгівлі щодо дотримання
ними правил торгівельного обслуговування населення, прав споживачів та
інших нормативно-правових документів.
Дорученням голови райдержадміністрації від 08 серпня 2016 року
№01-05/47/1 зобов’язано робочій групі здійснити перевірки закладів
торгівлі та громадського харчування на відповідність вимогам чинного
законодавства.
Питання щодо здійснення перевірок закладів торгівлі і громадського
харчування було заслухано в серпні та вересні на чергових комісіях ТЕБ та
НС.
Також було перевірено 61 заклад торгівлі, та 13 громадського
харчування.
При перевірці акцентували увагу на дотримання вимог Санітарних
правил для підприємств продовольчої торгівлі № 5781-91, Санітарних
правил для підприємств громадського харчування № 42-123-5777-91,
наказів МОЗ України від 21 лютого 2013 року № 150 та від 23 липня 2002
року № 280 «Про обов’язкові профілактичні медичні огляди».
Проводиться інформування населення про результати перевірок в
районній газеті опубліковано 2 статті за результатами перевірок.
Продовжуються перевірки закладів торгівлі та громадського
харчування до 100 % їх охоплення, повторні перевірки будуть закінчені до
30 жовтня 2016 року.
Управлінням Держпродспоживслужби Голованівському районі
проводилась інформаційно-розяснювальна робота серед населення, щодо
можливих ризиків, негативних наслідків для здоров’я від товарів, які
реалізуються у не встановлених та необладнаних для торгівлі місцях.
Інформація була розміщена шляхом публікацій у поданих до друку
статтях: «Стихійна торгівля – проблема сьогодення!» та « Стихійна
торгівля – лихо населенню…», «Небезпека стихійної торгівлі» в місцевих
газетах: «Вісник Голованівщини» та «Чисте джерело».
З метою ліквідації та запобігання виникнення несанкціонованої
торгівлі створено робочу групу та затверджено план заходів щодо ліквідації
стихійної торгівлі.
Завідувачами дільничних 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.
В Голованівському районі відсутні об’єкти права державної власності,
що підлягають приватизації .
Демографічна ситуація
Демографічна ситуація є не задовільною. Смертність перевищує
народжуваність. На Голованівщині проживає наявного 30 843 осіб. В тому числі
сільське-18,900 тис. осіб, міське -11,943 тис.чол. Чоловіків – 14 311 чол., а
жінок 16 540 чол.
Народилося за 12 місяців 2016 року 250 чол., в тому числі 1- мертвонароджене ,
померло – 566 осіб. Природній приріст - мінус 316 чол. Зареєстрували шлюб
119 пар, розірвання шлюбу 12 пар.
9,2 тис. пенсіонерів.
По віковій категорії
0-14 років -4151 особа,
15-64 років – 20 175 осіб,
65-100 років -6525 осіб.
Інвестиційна діяльність
Залучення інвестицій та реалізація низки масштабних економічних та
інфраструктурних проектів у секторах економіки, підтримка процесу
формування у сфері АПК, переробки та харчової промисловості дозволять
поліпшити загальні економічні показники розвитку Голованівського району
в кількісному вимірі.
У січні – грудні 2016 року підприємствами та організаціями
Голованівського району освоєно 172,5 млн.грн капітальних інвестицій, що
становить 2,8% загальнообласного обсягу.
На кожного мешканця району в середньому припало 5,6 тис.грн
капітальних інвестицій, що на 12,2% менше ніж у середньому по області.
Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні
кошти підприємств та організацій.
За 2016 рік експорт склав 2861,8 тис. дол. США, що склало 16,4% до
минулого року, 0,7% до загального обсягу. Обсяг експорту товарів у
розрахунку на одну особу населення – 92,6 дол. США.

У 2016 році будівельними підприємствами Голованівського району
виконано робіт на суму 4 млн.грн, що становило 0,6% обсягу будівельних
робіт по області.
За характером будівництва на обсяги робіт з поточного ремонту
припало 51,6% загального обсягу виконаних будівельних робіт, з нового
будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 26,6%, решта – з
капітального ремонту.
Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель
та споруд.
Соціальна сфера
Профінансовано галузі (включаючи заробітну плату, енергоносії,
видатки на утримання, капітальні видатки):
освіта
- 5 313,4 тис.грн.,
медицина - 2 295,1 тис.грн.,
культура - 605,8 тис.грн.,
спорт
– 74,7 тис.грн.
Освітянська галузь району має бюджет на 2017 рік -79,6 млн.грн. З них
профінансовано на 01 лютого 2017 року – 5 313,4 тис.грн. (Зарплата – 4,2
млн.грн, енергоносії - 42,3 тис.грн., харчування – 0,0 тис.грн.).
Охорона здоров’я бюджет 32,1 млн.грн. Профінансовано 2,3 млн.грн.
(зарплата - 2,1 млн.грн., енергоносії – 184,3 тис.грн., харчування – 0,0).
Бюджет галузі культура на 2017 рік складає 8,6 млн. грн. Профінансовано
605,8 тис. грн. (Зарплата 594,1 тис. грн., енергоносії – 9,0 тис. грн.).
На спорт заплановано – 1218,4 тис. грн. Профінансовано 74,7 тис. грн.
З них на зарплату -73,2 тис.грн., енергоносії – 1,3 тис.грн.
В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів
вишукано можливість та спрямовано у 2017 році із районного бюджету
майже 2 886,8 тис.грн. на реалізацію заходів цільових програм.
Соціальний захист дітей
Служба у справах дітей райдержадміністрації повідомляє, що
протягом січня-лютого 2017 року проведено 19 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
27 перевірок, 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 5 спільних перевірок по місцях масового
збору молоді (бари, території парків) щодо, в ході яких перевірено 10
об’єктів.
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.
За січень-лютий 2017 р. галузь профінансовано на загальну суму
1265,8тис., у тому числі село;- 405,7 тис.грн. З них на заробітну плату з
нарахуваннями – 1179,3тис. грн., на село - 405,1 тис.грн. На оплату
енергоносіїв – 19,5 тис.грн., теплопостачання – 61,4 тис.грн. Отримано 44
тис.грн. позабюджетних коштів.
Було проведено наступні заходи:
-

Новорічний ранок для дітей біля
головної районної ялинки;

- Новорічні та різдвяні вітання учасниками концертно-театралізованої
бригади РБК працівників підприємств та організацій селища;
- Урочистості та святковий концерт до дня Соборності України;
- Участь у V різдвяному фестивалі народної творчості «Нова радість» у
м. Гайворон;
- Відзначення 27–ої річниці виведення військ з Афганістану;
- Патріотична година пам’яті «Герої Небесної Сотні».

в медицині
Діяльність галузі охорони здоров’я була направлена на покращення
матеріально-технічної бази, а також покращення якості та доступності
медичної допомоги.
Основним завданням є забезпечити належне функціонування
медичних закладів.
Кількість лікарняних закладів, а також кількість амбулаторнополіклінічних закладів в районі на 2016 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 лютий 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.
Виконання кошторису по Голованівскій ЦРЛ за лютий 2017 р.
Всього затверджено коштів на лютий 2017р в сумі3646009 грн.
Заробітна плата
Нарахування на зарплату
предмети, матеріали
медикаменти
продукти
послуги
оплата теплопостачання
оплата водопостачання
електроенергія

Заплановано
2391800 грн.
484200 грн.
25000 грн.
66000 грн.
25600 грн.
18600 грн.
241800 грн.
6600 грн.
328409 грн.

надійшло
2391800 грн.
484200 грн.
19918 грн.
2600 грн.
17655 грн.
18500 грн.
241588 грн.
4609 грн.
328409 грн.

оплата природного газу
24000 грн.
12497 грн.
пільгова пенсія
9200 грн.
8046 грн.
інші виплати населенню
8400 грн.
0,00 грн.
( зубопротезування)
Відрядження
10000 грн.
8046 грн.
Інші видатки
6400 грн.
6049 грн.
1.
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 лютого
2017 року по району на 1 хворого витрачалося 65 гривень в день на
медичне забезпечення та 55 гривень в день на харчування.
2.
В Голованівскій ЦРЛ було стаціонарно проліковано 12 чоловік:
з них ІВВ - 2 чол.
УБД 3 чол.
УВВ 4 чол.
Учасники АТО 3 чол.
3. а) На харчування витрачено 7205грн.
ІВВ 1375 грн.
УБД - 1705 грн.
УВВ - 2365грн.
Учасники АТО 1760 грн
б) На медичне лікування витрачено 8515 грн.
ІВВ - 1625грн.
УБД - 2015грн.
УВВ - 2795грн.
Учасники АТО 2080грн
4. в обласний госпіталь ІВВ було направлено та проліковано
0
чол.
ІВВ УБД УВВ АТО 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.
Стаціонарні відділення
В районі рахуються 2 приміщення стаціонарних відділень в с.
Троянка де проживало 19 та с. Перегонівка – 21 мешканців .

На утримання стаціонарних відділень з коштів місцевого бюджету
було виділено 1476,9 тис.грн.
Протягом 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.

