Про підсумки соціально-економічного розвитку
Голованівського району
за січень-серпень 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
Загальний фонд у серпні 2017 року виконано в сумі 11 815,2 тис. грн., що
становить 128,0%.
Загальний фонд у січні-серпні 2017 року виконано в сумі 65 186,5
тис.грн., що на 14,6% більше планових завдань (56 865,6 тис.грн.)
Не виконано бюджет до затвердженого плану доходи загального фонду –
Люшнюватської сільської ради, місцеві податки і збори – Люшнюватської
сільської ради, плата за землю - Побузька селищна рада, Вербівської сільської
ради, Люшнюватської сільської ради,
Наливайківської
сільської ради,
Перегонівської сільської ради, Семидубської сільської ради.
Відсутня заборгованість по виплаті пенсій та допомоги станом на 01
вересня 2017 року.
Середньомісячна заробітна плата
Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному
штатному працівнику Голованівського району по підприємствах, установах,
організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб
із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за І півріччя 2017 року
порівняно з відповідним періодом 2016 року зросла на 38,4% і становила 5745
грн., що в 1,8 раз вище рівня мінімальної заробітної плати .
Рівень заробітної плати по району перевищив середній показник
по Кіровоградській області на 1,1%.
Відповідно до державної статистичної звітності, заборгованість із
заробітної плати згідно визначеного переліку підприємств, які звітують до
районного відділу статистики, станом на 01 вересня 2017 року в районі
становить 16,9 тис.грн., з них 0 тис.грн. по підприємству ДП «МВЗ» ПАТ
«Укрмедпром», та на КП «Аква-Сервіс 07» 16,9 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
вироблено промислової продукції на суму більше 1,1 мрд.грн., реалізовано
готової товарної продукції на суму майже 1,4 млрд.грн (без урахування ТОВ
«Метсервісгруп», ТОВ «Побузький завод абразивів»), що склало 95%.
Питома вага виробництва припадає на переробну галузь.
Збільшено виробництво в галузі: лісового господарства, переробній,
промисловості.

Реалізацію готової продукції збільшено на ТОВ АПК « Розкішна», ДП
«Голованівське ЛГ», ККП, ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», ТОВ
«Відродження».
ЖКГ
Станом на 1 вересня 2017 заборгованість за житлово-комунальні послуги
по Побузькому комунальному підприємству «Аква - Сервіс 07»
складає 1064,5 тис.грн., в тому числі населення - 831,1 тис.грн., по
Голованівському комбінату комунальних підприємств – 90,830 тис.грн.
Всі 24 органи місцевого самоврядування затвердили схеми санітарного
очищення територій.
Збирання твердих побутових відходів у населених пунктах
здійснюється комунальними підприємствами, «Голованівський комбінат
комунальних підприємств» смт Голованівськ, «Аква-Сервіс 07» смт.
Побузьке та КП «Перегонівка» с. Перегонівка. В інших населених пунктах
району збирання та вивезення ТПВ здійснюється органами місцевого
самоврядування, сільськогосподарськими підприємствами.
На виконання
ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» органами місцевого
самоврядування для 24 населених пунктів розроблено та затверджено правила
благоустрою. Побузькою селищною радою затверджено правила утримання
домашніх тварин на підвідомчій території.
Протягом кожного року здійснюються роботи по санітарній очистці,
прибиранню вулиць, площ, тротуарів, прилеглої території до житлових
будинків, в’їзди та виїзди з населених пунктів, узбіччя автодоріг. За період акції
«За чисте довкілля» було ліквідовано 47 несанкціонованих сміттєзвалищ.
Дорожній рух та пасажирські перевезення
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.
Філією «Голованівський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор»
виконано робіт за січень-серпень 2017 року

- на експлуатаційне утримання на 3 974,6 тис.грн, з них:
- державні дороги на суму 2 386,1 тис.грн.,
- територіальні та місцеві дороги на суму 1 588,5 тис.грн.,
- роботи виконані за прямими договорами – 3 098,2 тис.грн.
Всього робіт виконано власними силами на 7 072,8 тис.грн.
Всі роботи на автомобільних дорогах району філією виконуються в
межах лімітів фінансування філії ДП «Кіровоградський облавтодор» на підставі
фінансування службою автомобільних доріг в Кіровоградській області.
Дорожня розмітка поновлена в вересні 2017 року.
На автодорогах частково ліквідовано ямковість та колійність, а саме на
автодорозі Ульяновка-Миколаїв ліквідовано повністю, також на автодорогах
місцевого значення виконано ямкового ремонту протяжністю 41 км., необхідно
виконати 110 км. В місцях з найбільшою ямковістю встановлені дорожні знаки
1.10 «Нерівна дорога», 1.12 «Вибоїна» та таблички зони дії.
Визначені місця руху по колу, які необхідно облаштувати дорожніми
знаками згідно ДСТУ 4100-2014 (с. Перегонівка, смт Голованівськ).
8 червня з ініціативи голови райдержадміністрації за участі першого
заступника голови райдержадміністрації, юриста, директора та головного
інженера філії «Голованівський райавтодор» ДП «Кіровоградський
облавтодор», сільських голів сіл: Свірневе, Красногірка, Роздол, Молдовка,
Люшнювате відбулася нарада з приводу підтримки та збереження
відремонтованого дорожнього покриття до с. Люшнювате. На реконструкцію
24 кілометрів дороги пішло 500 тонн асфальту та 1 млн. 250 тис. грн.
В районі діє комісія з питань планування, організації дорожнього руху
та його безпеки, проведено 6 засідань комісії.
У січні – липні 2017 року автотранспортними підприємствами
Голованівського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними
особами - підприємцями) перевезено 52,6 тис. тонн вантажів, що на 34,9%
менше ніж у 2016 році , вантажооборот зменшився на 62% і становив 2 млн. т.
км.
Питома вага вантажних перевезень по району у загальному обсязі
вантажних перевезень по області склала 1%.
У січні – червні 2017 року перевізниками Голованівського району
перевезено 13,7 тис. пасажирів, що на 12,3% більше ніж у відповідному
періоді минулого року, пасажирооборот збільшився на 17,7% відповідно і
склав 1,6 млн. пас. км.
Питома вага пасажирських перевезень по району у загальному обсязі
пасажирських перевезень по області склала майже 0,07%.
В 2017 році в журналі приймального відділення Голованівської ЦРЛ було
зареєстровано 19 випадків звернень громадян з тілесними пошкодженнями,
отриманими внаслідок дорожньо-транспортних пригод.
Основними причинами звернень є слідуючі: травми –19 випадків.
У випадку травм, у приймальному відділенні надається перша невідкладна
допомога, перша лікарська допомога, безкоштовно. В подальшому, потерпілі, в
залежності від ступеню важкості їхнього стану здоров'я, направляються або на

амбулаторне лікування, або на стаціонарне
Голованівської ЦРЛ чи до обласної лікарні.
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Інноваційна діяльність
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.
Проводяться роботи по реконструкції обладнання , виготовляються інші
проекти по модернізації обладнання.
Електроенергія
Станом на 01 вересня 2017 року поточна заборгованість за
електроенергію складає 2 млн. 657 тис. 437 грн., з них : обласний бюджет – 0
грн., ДБ – 24,018 тис. грн., промисловість 0 грн. ,не промислові споживачі
11,048 тис. грн., населення – 2 млн. 622 тис. 371 грн., що зменшилася на
405,688 тис. грн. до початку 2017 року.
Інформація щодо споживання та розрахунків за енергоносії (по всіх категоріях
споживачів) станом на 01 вересня 2017 року
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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.
В 2017 році були викрадення проводу А-25 в кількості 183,3 кг., а
викрадень трансформаторного масла не було.

Використання газу
Згідно даних Побузької газової дільниці всього абонентів, які користуються
газом – 2612 особи. Борг мають 797 осіб на суму 365,3 тис.грн. Відключено – 12
абонентів.
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-серпня 2017 року на обліку в Голованівському
районному центрі зайнятості перебували 1024 осіб з числа безробітних.
Соціально-демографічна структура свідчить, що жінки становлять 40% від
кількості людей, що звернулися до служби зайнятості, молодь віком до 35 років
29,5%. В порівнянні з минулим роком молодіжне безробіття зменшилося на 3%.
Протягом 8 місяців 2017 року 101 роботодавцем було заявлено 666
вакансія. У січні-серпні 2017 році за направленням служби зайнятості
працевлаштовано 376 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 148
осіб.
На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат єдиного внеску
працевлаштовано 3 особи.
У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали
участь 414 безробітних, проходили професійне навчання та підвищували
кваліфікацію за направленням служби зайнятості 206 осіб.
На 01 вересня 2017 року зареєстрованих безробітних було 384 осіб, з них
304 особи одержували допомогу по безробіттю.
В базі даних центру зайнятості по Голованівському районі налічується 61
вакансія станом на 01.09.2017 року, навантаження на одне вільне робоче місце
становить 6 осіб.
Сільське господарство
У галузі сільського господарства району здійснюють діяльність 1996
одноосібників, 10 ТОВ і АФ, ФГ-90, ПП -2.
У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається
збільшення ВП до відповідного періоду минулого року. Так станом на 01
вересня 2017 року обсяги валової продукції сільського господарства склали
191,2 млн. грн. (за оперативними даними) –79 %, і у сільськогосподарських
підприємствах ріст –124,1 млн. грн. –79%.
Виробництво тваринної продукції
по всіх категоріях станом
на 01 вересня 2017:

Виробництво тваринної продукції
по с/г підприємств станом
на 01 вересня 2017:

м’ясо – 1649,6 тонн - 98%,
молоко –6118,3 тонн - 89%,
яйця – 13900 тис. шт. – 101%

м’ясо – 29,6 тонн -114%,
молоко – 14,3 тонн - 62%,
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 – 33
Велика рогата худоба по району
гол. - 88%,
3008 гол. - 88%,
у т.ч. корови – 6 гол.-83 %,
у т.ч. корови -1520 гол. - 83%,
свині –253 гол. - 39%,
свині – 4154 гол. - 39%,
птиця 0 гол - 0 %,
вівці, кози - 2989 гол. -96%,
вівці, кози – 809 гол. – 96 %
птиця – 269900 гол. –102%,
У галузевій структурі сільського господарства провідне місце займає
рослинництво.
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.
Придбано техніки ФГ «Родючість» оприскувач 1 шт. – 600 тис.грн., та
ПП «Люшнювате» оприскувачі 3 шт. - на суму 7,132 млн.грн., ФГ «Славутич»
придбано каток 1 шт. на суму 42 тис.грн., борона 1шт. -396 тис.грн., оприскувач
3 шт. – 703 тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата складає 6849,5 грн., що становить
161,5% до відповідного періоду 2016 року.
Зібрано ранніх зернових та зернобобових культур 71222 тонн.
Природокористування
Надра району багаті каоліном, глиняними запасами, чарнокітом,
силікатними рудами (нікель, кобальт, хром), суглинниками (цегельна
сировина).
Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземні юридичні особи та громадяни.
Надра
надаються
у
користування
для:
геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової
розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
видобування корисних копалин;
будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з
видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного
зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих
речовин
і
відходів
виробництва,
скидання
стічних
вод;
створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе

наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні
заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та
ін.);
задоволення інших потреб.
Налічується родовища корисних копалин, з розвіданими промисловими
запасами, з них:
4 родовища будівельного каменю,
5 родовищ суглинків (цегельної сировини),
5 родовищ силікатних нікель кобальтових руд,
одне родовище чарнокіту – облицювального каменю,
родовище підземних прісних вод.
З них експлуатуються на підставі спеціальних дозволів на користування
надрами:
1. Голованівське родовище підземних прісних вод (Голованівська - І, ІІ)
для централізованого питного водопостачання населення Голованівським
комбінатом комунального підприємства (не експлуатується ділянка Вербівська
продуктивністю 1,1 тис.м.куб./добу).
2. Перегонівське родовище суглинків – ТОВ «Перегонівський цегельний
завод»,отримано спецдозвіл на користування надрами.
3. В оренді ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат»знаходиться рудник
«Липовеньке» родовище силікатних руд на підставі договору землі від 12
квітня 2006 року, який розміщений на 138,40 га з видобуванням нікель
кобальтових і хромових руд. На даний час рудник не працює.
ТОВ «Регіонально-інвестиційні технології» (м. Київ) отримано спецдозвіл
на користування надрами терміном 5 років для геологічного вивчення з
дослідно - промисловою розробкою Східно-Липовеньківської ділянки
хромових руд.
ТОВ «Інвестиційна компанія «Енергопартнер» (м. Дніпропетровськ) отримано
спецдозвіл на користування надрами терміном 5 років для геологічного
вивчення з дослідно - промисловою розробкою Південно -Липовеньківської
ділянки каолінів.
Також на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права від 25 грудня 2014 року передано
в оренду землі сільськогосподарського призначення терміном на 49 років на
підставі розпорядження голови Голованівської районної державної
адміністрації від 04 жовтня 2007 року № 729-р та договору оренди землі від 08
жовтня 2007 року ТОВ «Регіонально-інвестиційні технології» в розмірі 19,2583
га. Земельна ділянка передана в оренду під відкриті розробки, кар’єри, шахти.
На даний час на земельній ділянці відсутнє будь яке проведення робіт.
Лебединське родовище чарнокіту (ділянка Південно-східна) - ділянка на даний
час не використовується, ТОВ «Фереско» (м. Київ) на користування надрами
для видобування хрому Капітанського родовища (ділянка Центральна)
призупинено дії ліцензій. На дану ділянку підприємством ПП «АВКУБІ»
подано до Кіровоградської обласної ради заяву - клопотання та матеріали щодо
погодження клопотання надання спеціального дозволу.

По Пушківському хромовому родовищу ТОВ «Горрудпром» (геологічне
вивчення), Липовеньківське родовище первинних каолінів (геологічне
вивчення) – земля не відведена.
Лебединське родовище чарнокіту (ділянка Південно-східна) – не здійснює
діяльності.
Перегонівське родовище суглинків – ТОВ «Перегонівський цегельний завод»
не оримано спецдозволів на користування надрами – земельна ділянка
знаходиться в постійному користуванні.
«Липовеньке» родовище силікатних руд на даний час дозволу немає та
видобуток не ведеться.
Східно-Липовеньківська ділянка хромових руд – земельна ділянка не в оренді
та видобуток не ведеться.
Охорона навколишнього природного середовища та
природокористування
Невід'ємною умовою сталого розвитку району є пріоритетна увага до
охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання
природних ресурсів, зменшення техногенного навантаження на навколишнє
природне середовище.
Якість атмосферного повітря в значній мірі залежить від обсягів викидів
забруднюючих речовин від двох основних джерел забруднення стаціонарних і
пересувних.
За рік утворюються відходів 1-4 класів небезпеки в районі 1007425
тонн-103,8 %, і-3 класів -68,5 тонн -197 % до попереднього року.
Утилізовано 810 272,2 тонн , спалено 6523,3 тонн, видалено у спеціально
відведені місця 3195,3 тонн.
Основними забруднювачами атмосферного повітря на території району
залишаються промислові підприємства та транспорт.
У структурі сплати коштів левова частка належить ТОВ «ПФК» більше 70
відсотків, агропідприємствами району біля 11%, сплата іншими промисловими
підприємствами складає в межах 6%. Певні надходження пов’язані зі сплатою
даного платежу господарськими суб’єктами, а саме:
ТОВ «Відродження», АЗС, ДП «Голованівське ЛМГ», ТОВ «Ємилівське
ХПП», ТОВ »Голованівське ХПП», ДП»МВЗ» ДАК «Укрмедпром», ТОВ
«Побузький завод абразивів» та інші.
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 40 осіб (при плані 40 осіб- 100%) .
За 2017 рік проведено 22 комісій з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій.
Енергоефективність та енергозбереження
Розроблена
та
затверджена сесією районної ради Програма
енергоефективності в Голованівському районі на 2017-2020 роки. Основні
завдання, а саме:
1) стимулювання
населення до здійснення енергоощадних заходів;
2)економія бюджетними установами традиційних паливно-мастильних
ресурсів за рахунок зменшення обсягу їх споживання та використання
відновлювальних джерел енергії;
3) залучення органами місцевого самоврядування інвестицій та кредитних
коштів для реалізації енергоефективних проектів.
Крім цього затверджено Порядок відшкодування з районного бюджету
частини суми кредитів інвалідам війни з числа учасників АТО, членам сімей
загиблих учасників АТО на впровадження енергозберігаючих заходів та
Порядок відшкодування з місцевих бюджетів частини суми кредитів та
частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на придбання
енергоефективного обладнання та/ або матеріалів об’єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами для
впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках.
Згідно Урядової програми «теплих» кредитів в поточному році
Голованівською філією ПАТ «Державний ощадний банк України» видано 23
кредита на суму 287,810 тис.грн., і відшкодування учасникам програми
становить 100,733 тис.грн.
Відповідно до планових показників підготовка до опалювального сезону
2017/2018 року становить 95%.
Всього по району при плановому завданні підготовки теплових мереж
довжиною 16,5 км фактично підготовлено 15,8 км, що становить 92%, також
здійснюється підготовка котелень з 50 планових 45 одиниця підготовлено, що
становить 90%.
У цілому на опалювальний сезон 2017/2018 року заплановано 1817 тонн
вугілля та 317,8 куб.м дров. Фактично підготовлено 988,53 тонн вугілля (54%)
та 95,2 куб.м дров. Заплановано коштів на 2017 рік на вугілля та дрова – 2 млн.
437 тис. грн., на теплопостачання (пілети) – 1 млн. 753 тис. грн. З них
профінансовано станом на 13 вересня 2017 року на вугілля та дрова –
312,165 тис. грн., теплопостачанню – 1494,482 тис. грн.

Всі заклади соціальної сфери підписали акти готовності теплового
господарства до роботи в опалювальний період 2017/2018 року в Державній
інспекції з енергетичного нагляду .
По всіх школах та дитячих садках проведено поточні ремонти – побілка і
покраска приміщень. Здійснено заміну вікон на енергоефективні у філії НВК
«Перегонівська ЗШ І-Ш ст. – ДНЗ «Крутеньківська ЗШ», філії НВК
«Голованівська ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка – гімназія «Ємилівська ЗШ –ДНЗ
№ 1», «Ємилівська ЗШ –ДНЗ № 2», «Клинівська ЗШ», «Свірнівська ЗШ –
ДНЗ», «Новосільська ЗШ – ДНЗ», «Красногірська ЗШ» на загальну суму 428
тис. грн. У НВК «Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ»
проведено заміну вікон на 198 тис. грн. та здійснено поточний ремонт у
приміщенні школи. Замінено вікна у Голованівському БДЮТ на суму 198 тис.
грн. та заміну вікон і утеплення фасаду приміщення Побузького ЦДЮТ –
300 тис. грн.
Загалом за минулий період здійснено заміну 7 опалювальних котлів на
загальну суму 3080 тис. грн. Здійснено заходи щодо їх устаткування, промивки
труб, заміни електрообладнання, димових труб, тощо. Здійснено
переобладнання котельні на альтернативне паливо у філії НВК «Голованівська
ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка – гімназія «Новосільська ЗШ – ДНЗ» на суму
230 тис. грн.
На опалювальний сезон потреба закладів освіти у вугіллі складає
1400 т, у дровах 226 куб.м. На даний час, з врахуванням залишків,
забезпеченість у вугіллі – 223,4 т, у дровах – 43 куб.м.
Закуплено 680 т вугілля для НВК «Голованівська
ЗШ І-Ш ст.
ім.Т.Г.Шевченка – гімназія».
Голованівська центральна районна лікарня та Побузька лікарня
опалюються котлами ПП «АВКУБІ» на альтернативному виді палива (пілетах).
Для забезпечення надійної роботи мереж водопостачання та
водовідведення в осінньо-зимовий період проводяться невідкладні ремонтні
роботи на об’єктах житлово-комунального господарства. Відремонтовано та
замінено 1,38 км водопровідних мереж.
Здійснюється підготовка прибиральної техніки до експлуатації у зимовий
період. Також, до ліквідації наслідків негоди буде долучатися додаткова техніка
сільськогосподарських агроформувань.
У житловому фонді комунальної власності в смт Побузьке до роботи в
опалювальний період підготовлені всі 57 будинків, здійснюється підготовка та
перевірка теплових господарств до роботи в опалювальний період.
В районі при замовленні проекту на реконструкцію будівлі
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради по вул.
Шкільна,8 у 2017 році було укладено енергетичний паспорт з ТОВ
«Енергосервісна компанія «Гарант».
В процесі розробки проекту на будівництво дитячого садка в смт
Голованівськ, також буде розроблено енергосервісних договір.

Малий бізнес, підприємницька діяльність,управління державною
власністю
В районі зареєстровано 1 629 суб’єкта господарювання, в т.ч.:

- фізичних
– 886 осіб;
- юридичних – 457 осіб, в тому числі фермерських господарств більше
90. З них економічно активних – 1132.
Об’єкти інфраструктури підтримки малого бізнесу (надання послуг,
кредитів):
2- кредитні спілки
1- асоціація фермерів Голованівського району
4- філії банків
1- Центр адміністративних послуг
Частка середніх підприємств у загальній кількості підприємств – 4,6%.
Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств – 95,4%.
Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного
населення – 4 одиниці.
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного
населення – 50,0 од.
Частка найманих працівників середніх підприємств у загальній кількості
найманих працівників – 58,8%.
Частка найманих працівників малих підприємств у загальній кількості
найманих працівників – 41,1%.
Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) середніх підприємств
у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) – 58,9%.
Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у
загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) – 36,1%.
Станом на 01.09.2017 року адміністратором центру адміністративних
послуг зареєстровано 3975 заяв на надання адміністративної послуги. З них
надано дозволів 3750, (інші 80 це – відмови) та 170 надано консультацій.
Торговельна і побутова мережа в районі і складає 262 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.
Проводиться інформування населення в районній газеті опубліковано 2
статті за результатами перевірок.

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 незадовільною.
Кількість населення району 30584 чол. З них -11940 чол. –міське поселення,
18644 осіб- сільське.
Народилося за 6 місяців 2017 року 90 чол., померло – 296 осіб. Природній
приріст - мінус 206 чол. Зареєстрували шлюб 55 пар, розірвали шлюбу 10 пар.
Прибуло в район 145 осіб, вибуло 113 чол.
Проживає 9,125 тис. пенсіонерів, з них за віком 7,520 тис.чол., за
інвалідністю -967 чол, в разі втрати годувальника -381 чол.,за вислугу років 180
чол., отримують соціальні пенсії-75 чол., довічне утримання суддів у відставці
2 особи.
По віковій категорії
0-14 років - 4 151 особа,
15-64 років – 20 175 осіб,
65-100 років - 6 327 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.
Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку
Голованівського району, за І півріччя 2017 року склав 3,4816 млн.дол. США
(4,4% загального обсягу інвестицій по області) та збільшився на 1,9%
порівняно з початком року.

Найбільші
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У січні – червні 2017 року підприємствами та організаціями
Голованівського району освоєно 118,467 млн.грн капітальних інвестицій, що
становить біля 4,9% загальнообласного обсягу.
На кожного мешканця району в середньому припало 1812 грн
капітальних інвестицій, що в 1,5 раза більше ніж у середньому по області.
Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій були власні
кошти підприємств і організацій, кредити банків та інші позики.
Залучалися капітальні інвестиції на ТОВ «Рапсо Дія», ТОВ «Побузький
абразивів», ТОВ «Георгібіосистем», ПП» АВКУБІ», ФГ «Колосок ВТ», ТОВ
«Марія Лідер», ТОВ «Метсервісгруп», ДП «Голованівське ЛГ», ПП»Дніпро»,
АФ»Хлібороб» у ТОВ, ТОВ «Відродження», ПП»Люшнювате».
Проводиться проектування електростанції на твердому паливі «Відходи
соняшнику» потужністю до 6 МВт. Також у звітному періоді на ТОВ
«Побужський феронікелевий комбінат» проводились ремонти технологічного
обладнання. Відповідно до підтверджуючих довідок - будівництво складських
приміщень АФ »Хлібороб» у формі ТОВ виконано на суму 3150 тис.грн. тобто
90% готовності. Протягом наступного місяця даний об’єкт буде завершено.
В поточному році завершена робота по будівництву допоміжних засобів
захисту води (шандори) підприємством ПП «АВКУБІ».
На теперішній час ТОВ «Відродження « веде роботи з будівництва цеху
екстракції рослинної олії. Будівництво ведеться за рахунок коштів
підприємства. Збудовано будівлю цеху, змонтовано основне обладнання та
ведуться монтажні роботи. Проект в стадії завершення. Номінальне
виробництво цеху планується 700 тонн на добу. Компоновка технологічних
блоків, відділень, обладнання, будівлі, споруди цеху екстракції комплексу
виконаного з рахунком протипожежних розривів з діючими, будуючими та
запроектованими об’єктами та обладнанням,найкоротших технологічних
зв’язків, зручності обслуговування та ремонту обладнання,безпечності його
експлуатації. Джерелом водопостачання цеху є існуючі мережі підприємства.
технічні рішення є оптимальними та відповідають вимогам з охорони природи
та раціонального використання природних ресурсів. У процесі нормальної
експлуатації ризик забруднення атмосферного повітря , грунтів, ґрунтової і
поверхневої води буде відсутній. Діяння на навколишнє середовище в цілому
прогнозується
в
межах,
регламентованих
вимогами
діючого
природоохоронного законодавства України.
З метою збільшення обсягу виробництва, забезпечення економічного
зростання
ДП «Голованівське ЛГ» на протязі 2017 року здійснило
капіталовкладень на суму 562 тис.грн., з них: придбано легкового автомобіля на
274 тис.грн., інші придбання виробничого призначення на суму 203 тис.грн.,
направлено на модернізацію основних засобів 85 тис.грн.
Упроваджувалися значні інвестиційні проекти, які стануть точками
розвитку регіону.

Значні обсяги коштів з державного бюджету виділялися для розвитку
інфраструктури району.
Високий рівень освоєння коштів державного фонду регіонального
розвитку у минулих роках свідчить про злагодженість у роботі усіх гілок влади.
Торік повністю реалізовано проекти за
кошти субвенції, ще 2 буде
реалізовуватися у 2017 році.
Високий рівень освоєння коштів державного фонду регіонального
розвитку у минулих роках свідчить про злагодженість у роботі усіх гілок влади.
Торік повністю реалізовано проекти за кошти субвенції, ще 2 проекти будуть
реалізовуватися протягом 2017-2019 років це: будівництво дитячого садочка в
смт Голованівськ на 120 дітей та Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Побузької селищної ради за адресою: селище Побузьке,
вул. Шкільна,8 Голованівського району Кіровоградської області на суму
18205,939 тис.грн.
На етапі завершення капітальний ремонт поліклініки на суму 1384,711 тис.грн.
станом на 15 вересня 2017 року з місцевого бюджету виділено 793290 тис.грн,
та державний бюджет складає 29902 грн. активно продовжується капітальний
ремонт входу головного корпусу Голованівської ЦРЛ на суму 550,651 тис.грн.
На сьогоднішній день використано коштів з районного бюджету на суму
299758,15 грн. залишок бюджетних коштів складає 194257,13 грн.
Вже майже завершився демонтаж нежилої будівлі ренген-кабінету на території
лікарні на загальну суму 357,366 тис.грн. використано з районного бюджету
304747,69 грн. при залишку коштів районного бюджету 41740,51 грн. на даний
час на місці знесення даної аварійної будівлі проводиться благоустрій
території.
Капітальний ремонт операційної та приймального віділення на суму 1553,412
тис.грн. на даний час використано коштів з державного бюджету 307 тис.грн, з
районного бюджету 178 тис.грн.
Капітальний ремонт системи аварійного живлення головного корпусу 369,910
тис.грн, і фасаду інфекційного корпусу
У 2017 році будівельними підприємствами Голованівського району виконано
робіт на суму 1,330 млн.грн, що становило 0,4% 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.
Зовнішньоекономічна діяльність
За 6 місяців 2017 року експорт по району склав 582 тис.дол.США, або
26,5% до рівня попереднього року. Імпорт -244,3 тис.дол.США, та збільшився
на 22,8 % до попереднього звітного період.

Комісії
В січні – серпні 2017 року проведено 15 засідань комісії з питань
забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із виплати
заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат.
Також 8 засідань робочої групи по легалізації заробітної плати та
тіньової зайнятості населення. Робоча група по легалізації заробітної плати та
тіньової зайнятості регулярно, у встановлені графіком дні, здійснює перевірки
суб’єктів господарювання по легалізації заробітної плати та «тіньової»
зайнятості. Щомісяця проводяться засідання
робочої групи, на яких
обговорюється проведена робота з
виявлення порушень трудового
законодавства.
Працює комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати
податків на сьогоднішній день проведено 7 засідань комісії .
Крім цього проведено 19 комісій ТЕБ та НС, 6- засідань ради по безпеці
життєдіяльності, 4 - робочої групи по координації і контролю ситуації на
споживчому ринку району, 1 - з питань упорядкування підприємницької
діяльності, пов’язаної з геологічним вивченням надр та видобуванням корисних
копалин. Відбулося 6 засідань комісії з планування, організації дорожнього
руху та його безпеки. Працює комісія з засідання комісії з питань санації,
реструктуризації та банкрутства підприємств. Протягом 8 місяців відбулося 2
засідання даної комісії.
Відповідно до рішень вищезазначених комісій видані протокольні рішення.
Соціальна сфера
Профінансовано галузі (включаючи заробітну плату, енергоносії, видатки
на утримання, капітальні видатки):
Освітянська галузь району має бюджет на 2017 рік -88,6 млн.грн. З них
профінансовано на 01 вересня 2017 року – 54,3 млн.грн. (Зарплата – 46,2
млн.грн, енергоносії – 2,2 тис.грн., харчування – 2,4 тис.грн.).
Охорона здоров’я бюджет 35,5 млн.грн. Профінансовано 22,9 млн.грн.
(зарплата – 19,4 млн.грн., енергоносії – 1,5 тис.грн., харчування – 0,216
млн.грн).
Бюджет галузі культура на 2017 рік складає 9,2 млн. грн. Профінансовано 5,5
млн. грн. (Зарплата 5,1 млн. грн., енергоносії – 0,22 млн. грн.).
На спорт заплановано – 1,4 млн. грн. Профінансовано 0,786 млн. грн. З
них на зарплату -0,694 тис.грн., енергоносії – 0,12 тис.грн.
В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів вишукано
можливість та спрямовано у 2017 році із районного бюджету майже 3,8
млн.грн. на реалізацію заходів цільових програм.
Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми та малозабезпеченим
сім’ям
За серпень 2017 рік, відділом грошових виплат та компенсацій було
прийнято 280 справ, призначено та виплачено;
- допомога сім’ям з дітьми - призначено 1205 особам на суму 1846,4
тис.грн.;

- тимчасова допомога – призначено – 20 особам, виплачено на суму
13,5
тис.грн.;
- допомога малозабезпеченим сім’я – призначена 200 особам, виплачено на суму
– 580,8 тис.грн.;
- допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам виплачена 275 особам, на
суму – 436,34тис.грн.;
- допомога прийомним сім’ям призначена 12 особам на суму – 11,6 тис.грн.;
- допомога особам які не мають права на пенсію та інвалідам - виплачено 63
особам, на суму – 85,8тис.грн.;
- компенсація фізичним особам виплачена 18 особам на суму – 3,7 тис. грн..
- грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідам 1 чи
11 групи внаслідок психічного розладу, який потребує стороннього
догляду за висновком ЛКК- призначено 29 особам на суму – 54,9 тис.грн.;
житлова субсидія – призначено житлової субсидії для відшкодування витрат
для придбання скрапленого газу та твердого палива 77 особам на суму
237,7 тис.грн. та нараховано кошти з оплати на житлово – комунальні
послуги організаціям 4246 особам на суму 397,5 тис.грн.
Соціальний захист дітей
Служба у справах дітей райдержадміністрації повідомляє, що
протягом січня-серпня 2017 року проведено 80 рейдів «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
86
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 культурнорозважальними закладами та закладами масового збору молоді нормативноправових 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 19 спільних перевірок по місцях масового збору
молоді (бари, території парків) щодо, в ході яких перевірено 60 об’єктів.
в культурі
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-серпень 2017 р. галузь профінансовано на загальну суму 5706,9
тис., у тому числі село;- 1803,0 тис.грн. З них на заробітну плату з
нарахуваннями 5074,0 – тис. грн., на село - 1775,8 тис.грн. На оплату
енергоносіїв 224,0 – тис.грн., теплопостачання – 130тис.грн. Отримано 191,0
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»;
- Масові народні гуляння,присвячені святу Масляної;
- Урочистості, присвячені Міжнародному жіночому Дню 8 Березня;
- Урочистий мітинг, присвячений дню народження Т. Г. Шевченка;
- Відзначення 72 – річниці звільнення смт. Голованівськ від окупації;
- Урочисті заходи з нагоди 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні, Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги;
- Районний фестиваль військово - патріотичної пісні «Піснею звеличим
Перемогу»;
- Районний конкурс «Міні-міс Голованівськ»;
- Районний дитячий фестиваль - конкурс « Барвиста писанка».
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 2017 рік є таким:

1 центральна районна лікарня з поліклінікою,
Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги.
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).
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.
За серпень місяць 2017 року не зареєстровано материнської смертності.
Абсолютна кількість лікарняних ліжок по всьому району становить 160
ліжок, 130 в Голованівській ЦРЛ та 30 ліжок в Побузькій філії Голованівської
ЦРЛ.
Всього затверджено коштів на січень-серпень 2017 року в сумі 17399200
грн.
Всі дані додаткових методів обстеження надсилаються до обласної
лікарні для отримання поглибленої консультації вузькими спеціалістами.
Діяльність галузі охорони здоровя була направлена на покращення
матеріально-технічної бази, а також покращення якості та доступності медичної
допомоги.
Основним завданням є забезпечити належне функціонування медичних
закладів та надання якісної медичної допомоги населенню району.
До складу Голованівського центру первинної медико-санітарної допомоги
увійшли 6 лікарських амбулаторій: 2 лікарські амбулаторії, 4 сільські лікарські
амбулаторії, 1 із них загальної практики – сімейної медицини, які розгорнуті з
урахуванням системи розселення та потреб населення у медичному
обслуговуванні, забезпечення рівності та доступності первинної медико –
санітарної допомоги.
Лікарські амбулаторії розгорнуті в смт Голованівськ та смт Побузьке,
сільські лікарські амбулаторії в с. Клинове, с. Молдовка, с. Перегонівка, а
загальної практики – сімейної медицини в с. Троянка.
В складі лікарських амбулаторій відповідно до кількості прикріпленого
населення розгорнуто лікарські дільниці, також функціонують 30
фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів .
Лікувально-профілактичні заклади району забезпечені коштами для придбання
медикаментів для надання безкоштовної медичної допомоги.
Чисельність лікарів становить 18 чоловік. Зараховані лікарі інтерни загальної
практики-сімейної медицини. Існує потреба в лікарях: терапевтах, загальної
практики сімейної медицини. Всі лікарі та середні працівники прийшли
передатестаційні курси і атестовані своєчасно (мають І,ІІ та вищу категорії).
За січень-серпень 2017 року не зареєстровано материнської смертності.

Виконання кошторису по КЗ «Голованівський ЦПМСД» за січеньсерпень 2017 р.
Всього затверджено коштів на січень-серпень2017р. в сумі
7328319,00 грн.
Всього використано коштів на січень-серпень2017 р. в сумі
6474451,78 грн.
Заплановано
Заробітна плата
грн.
Нарахування на зарплату
грн.
Предмети, матеріали
Медикаменти
грн.
Послуги
грн.
Відрядження
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання
Електроенергія
грн.
Інші енергоносії
Інші видатки

Використано
4 963 914,00 грн.

4 704 650,52

1 090 813,00 грн.

1 084 088,63

348 778,00 грн.
243 200,00 грн.

96 672,93 грн.
207 472,48

263 714,00 грн.

187 179,60

28 100,00 грн.
113 600,00грн.
4 000,00 грн.
88 000,00 грн.

20 590,36 грн.
55 047,36 грн.
1 533,73 грн.
49 160,56

182 200,00 грн.
2 000,00 грн.

66 468,76 грн.
1 586,85 грн.

З 01.04.2017 року в районі діє програма «Доступні ліки», за якою
пацієнти можуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ
типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. В
Голованівському районі отримано коштів з початку дії Урядової програми
«Доступні ліки» 329,0 тис. грн. Використано коштів з початку дії Урядової
програми «Доступні ліки» 262,7 тис. грн. На рік виділено коштів 557,40 тис.
грн.
До реалізації урядової програми були залучені 4 аптеки смт Голованівськ
та смт Побузьке, с. Перегонівка .
В 2017 році медичні послуги на первинному рівні медичної допомоги
надавались за визначеним порядком організації медичного обслуговування
населення, графіками роботи лікарських амбулаторій, а також обсягами
надання медичної допомоги на первинному рівні зокрема:
- надання первинної допомоги в амбулаторних умовах за місцем
проживання ( перебування) пацієнта;
- надання консультацій;
- проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб,
травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних ( під час вагітності) станів;
- здійснення профілактичних заходів;
- направлення відповідно до показань пацієнта для надання йому
вторинної або третинної медичної допомоги;
- надання невідкладної медичної допомоги у разі гострого розладу фізичного
або психічного здоров’я.

За кошти районного бюджету в Голованівському центрі первинної медикосанітарної
допомоги закупляється туберкулін, вакцина для профілактикигрипу,
забезпечуються безкоштовними ліками пільгові категорії населення.
В поточному році за кошти виділені окремими сільськими радами району
проводиться закупівля медикаментів для надання невідкладної допомоги 13 000 тис.
грн., медичного обладнання, меблів, комп’ютера (с. Клинове), ремонт приміщень
медичних закладів.
Основними завданнями щодо поліпшення організації та якості медичного
обслуговування на первинному рівні надання медичної допомоги населенню є :
1) підвищення рівня укомплектованості лікарськими кадрами зокрема,
лікарями - загальної практики – сімейними лікарями, дільничними терапевтами та
педіатрами, за якими закріплене населення;
2)запровадження сучасних інформаційних технологій, завершення формування
електронного реєстру пацієнтів, об’єднання локальних мереж лікарських амбулаторіях
з сервером Центру, входження єдиний інформаційний простір області та України;
3)поліпшення організації роботи з запобігання захворювань на інфекційні
хвороби, які керуються засобами імунопрофілактики.
4) виконання заходів Державних та регіональних програм передбачених до
здійснення на первинному рівні надання медичної допомоги населенню;
5) поліпшення організації та якості профілактичної роботи з запобігання
захворювань на туберкульоз та ВІЛ – інфекцію на первинному рівні;
6)забезпечення медичною апаратурою та обладнанням, медичним транспортом
лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів
відповідно до табелю оснащення;
7)проведення поточних та капітальних ремонтів в лікарських амбулаторіях,
фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктах, визначених плановими
завданнями на поточний рік.
розвиток фізичної культури та спорту
Важливими складовими соціально-економічного зростання є розвиток фізичної
культури і спорту, поліпшення стану здоров'я мешканців району і виховання здорового
підростаючого покоління.
За звітній період вдалося в основному зберегти фізкультурно – спортивну
структуру району і в першу чергу, фізкультурні кадри. Одним з напрямків роботи
відділу являвся стан фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах району. В
абсолютній більшості дошкільних закладів, загальноосвітніх школах, професійно –
технічному училищі фізичне виховання проводиться згідно вимог. Навчальні групи
наповнюються з урахуванням санітарно – гігієнічних норм і вимог техніки безпеки.
Всі заклади освіти практично повністю забезпечені підготовленими кадрами.
Працюють 3 групи баскетболу, 5 групи волейболу, 3 групи футболу та 2 група легкої
атлетики.
В районі функціонує дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти , молоді та
спорту райдержадміністрації. В школі навчається 264, дітей з якими працюють 9
тренерів-викладачів з дзюдо, футболу, волейболу та гирьового спорту та в планах -важка атлетика.
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.

Стаціонарні відділення
В районі рахуються 2 приміщення стаціонарних відділень в с. Троянка де
проживало 19 та с. Перегонівка – 21 мешканців .
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.

