Про підсумки соціально-економічного розвитку
Голованівського району
за січень 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 2017 року надходження податків і зборів до місцевого
бюджету складають 7 837,2 тис. грн. при плані 4 811,9 тис. грн., що
становить 163%.
До державного бюджету виконання склало 32 443,1 тис. грн. при плані
28 729,9 тис. грн., і відповідно становить 113% .
Загальний фонд у січні 2017 року виконано в сумі 7004,8 тис. грн., що
на 48,4% більше планових завдань (4719,4 тис. грн.).
Відсутня заборгованість по виплаті пенсій та допомоги станом на 01
лютого 2017 року.
Фінансові результати
За 2016 рік проведено тендерними комітетами оголошень на закупівлю
товарів, робіт і послуг - 28, в тому числі 12-відкриті торги, 8-запити 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.
Середньомісячна заробітна плата
За 2016 рік заробітна плата становила 4155 гривень, порівняно з 2015
роком збільшилась на 19,4%. (по області – 3974 грн. -121,1%). Займаємо
п’яте рейтингове місце по області.
Середньооблікова кількість штатних працівників 5 692 осіб.
Згідно статистичних даних середньомісячна заробітна плата одного
штатного працюючого склала: у ТОВ «Рапсо-Дія» , ПТУ №38, ДЮСШ
більше 3 тис.грн., ТОВ «Олександрія Лідер» і ТОВ «Відродження» більше 5
тис.грн., ТОВ «Метсерсервісгруп», ЦРЛ біля 3 тис.грн., АФ «Хлібороб» у
формі ТОВ - 6,5 тис.грн., ПП «АВКУБІ», ФГ «Славутич», СТОВ «Урожай»,
ТОВ «Ємилівське ХПП», ФГ «Колосок ВТ», КП «Аква Сервіс 07» і ТОВ

АПК «Розкішна»-біля 2,5 тис.грн., ДП «Голованівське ЛГ»-майже 10
тис.грн.
Відповідно до державної статистичної звітності, заборгованість із
заробітної плати згідно визначеного переліку підприємств, які звітують до
районного відділу статистики, станом на 01 лютого 2017 року в районі
становить 308,0 тис.грн. по підприємству ДП «МВЗ» ДАК «Укрмедпром».
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 93 627 тис.грн. (73%) і
реалізовано промислової продукції за січень 2017 року на суму 146 221
тис.грн (без урахування ТОВ «Метсервісгруп», ТОВ «Олександрія Лідер» )
що становить 81% в порівнянні з минулим роком.
Збільшено виробництво в галузі: лісового господарства, переробній,
промисловості.
Так збільшено в натуральному виразі олії соняшникової ТОВ
«Відродження», борошна, деревини ДП «Голованівський лісгосп» .
Реалізацію готової продукції збільшено на ТОВ «Відродження » в 4
рази , ДП «Голованівське ЛГ» у 2 рази, ТОВ АПК «Розкішна» - на 35%.
Пільгове перевезення 2017 рік
На 2017 рік заплановано 25,3 тис грн. на пільгове перевезення
автомобільним транспортом (усі пільгові категорії) та 5 тис грн. на залізничні
пільгові перевезення усім категоріям.
Крім того для учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО
передбачено 20 тис грн. на пільгове перевезення пасажирів на приміських
маршрутах загального користування та на внутрішньобласний маршрут
Голованівськ - Кропивницький.
Електроенергія
Станом на 1 лютого
2017 року поточна заборгованість за
електроенергію складає 3 млн. 343 тис. 63 грн. з них, МБ – 418,52 грн., ДБ
20 751,19 грн., не промислові споживачі 6 474,86 грн., населення – 3 млн.
315 тис. 419 грн., що збільшилася на 280,5 тис. грн. до початку 2017 року.
Інформація щодо споживання та розрахунків за енергоносії (по всіх
категоріях споживачів) станом на 01 лютого 2017 року
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Використання газу
Згідно даних Побузької газової дільниці всього абонентів, які
користуються газом – 2612 особи. Борг мають 1411 осіб на суму 633,6
тис.грн . Відключено – 8 абонентів з них 1 відключення боржника.
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 2017 року на обліку в Голованівському районному центрі
зайнятості перебували 699 осіб з числа безробітних.
Соціально-демографічна структура свідчить, що жінки становлять 37% від
кількості людей, що звернулися до служби зайнятості, молодь віком до 35
років –26%. В порівнянні з минулим роком молодіжне безробіття
зменшилося на 11%.
За січень місяць 28 роботодавцями було заявлено 56 вакансій. У січні
2017 році за направленням
служби зайнятості працевлаштовано 9
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 1 особу.
На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат єдиного
внеску працевлаштовано 2 особи.

У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали
участь 35 безробітних, проходили професійне навчання та підвищували
кваліфікацію за направленням служби зайнятості 24 особи.
На 1 лютого 2017 року зареєстрованих безробітних було 660 осіб, з
них 542 особи одержували допомогу по безробіттю.
В базі даних центру зайнятості по Голованівському районі налічується
29 вакансій станом на 01.02.2017 року , навантаження на одне вільне робоче
місце становить 23 особи.
Сільське господарство
У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається
збільшення ВП до відповідного періоду минулого року. Так станом на
01.02.2017 року обсяги валової продукції сільського господарства склали
4,227 млн. грн. (за оперативними даними) – 100,6%, і у
сільськогосподарських підприємствах ріст – 0,011 млн. грн. –98%.
Виробництво тваринної продукції
Виробництво тваринної продукції
по с/г підприємств станом
по всіх категоріях станом
на 01.02. 2017 склало:
на 01.02.2017 склало:
м’ясо – 177,7 тонн - 90%,
м’ясо – 0,7 тонн -50%,
молоко –757,4 тонн - 93%,
молоко – 1,4 тонн - 127%,
яйця – 590 тис. шт. – 97%
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 – 38
Велика рогата худоба по району
гол. - 90%,
3025 гол. - 96 %,
у т.ч. корови – 8 гол.-114%,
у т.ч. корови -1499 гол. - 92%,
свині –368 гол. - 123%,
свині – 8113 гол. - 80%,
птиця 0 гол - 0 %,
птиця 144243 тис. гол. - 96%,
вівці, кози – 644 гол. – 93%,
вівці, кози – 1595 гол. –85%,

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 01.02.2017 2017 році становить в розмірі 4227 тис. грн., що складе
100,6% до попереднього року. В тому числі по с/г підприємствах 11 тис. грн.,
що становить 98 % в порівнянні до 2016 року.
Також в галузі сільського господарства значно зросла середньомісячна
заробітна плата, яка станом на 01.02.2017 року складає 4983,7 грн., що
складає 185 % 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».
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 2017 рік проведено 2 комісъ з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій.
Торговельна і побутова мережа в районі і складає 206 та 49 об’єкта
відповідно, також 41 ларьків, 38 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.
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.
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.
Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми та малозабезпеченим
сім’ям
До відділу грошових виплат та компенсацій протягом 2016 року
надійшло від громадян району заяв 6 623.
допомога сім’ям з дітьми - виплачено 1329 особам на суму
20528,5тис.грн.;
тимчасова допомога – призначено - 57 особам, виплачено на суму
189,6тис.грн.;
допомога малозабезпеченим сім’я – призначена 215 особам,
виплачено на суму – 6417,5тис.грн.;
допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам виплачена 273
особам, на суму – 4406,58тис.грн.;
допомога прийомним сім’ям призначена 12 особам на суму –
1167,9тис.грн.;
допомога особам які не мають права на пенсію та інвалідам виплачено 59 особам, на суму – 808,34тис.грн.;
компенсація фізичним особам виплачена 20 особам на суму –
35,1тис. 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 30 особам на суму 542,1тис.грн.;
житлова субсидія – призначено житлової субсидії для
відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та твердого палива
3135 особам на суму 8176,7 тис.грн.,та на відшкодування оплати за житлово
– комунальні послуги користуються 4477 особам на суму 13169,7тис.грн.;
зроблені 29 виїзд на села району «мобільний офіс»;
надруковано 9 статей щодо змін в законодавстві.

Соціальний захист дітей
Служба у справах дітей райдержадміністрації повідомляє, що
протягом січня 2017 року проведено 2 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
5 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 2 спільних перевірок по місцях масового
збору молоді (бари, території парків) щодо, в ході яких перевірено 5 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 січень2017 р. галузь профінансовано на загальну суму 605,5тис., у
тому числі село;- 203,1 тис.грн. З них на заробітну плату з нарахуваннями –

594,1 тис. грн., на село - 202,6 тис.грн. На оплату енергоносіїв – 9,1 тис.грн.,
теплопостачання – 0 тис.грн. Отримано 31,1 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.
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.
Лікувально-профілактичні заклади району забезпечені необхідними
медикаментами
для
надання
безкоштовної
медичної
допомоги,
холодильниками та телефонами.
Чисельність лікарів усіх спеціальностей становить 57 чоловік.
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 січень 2017 року не зареєстровано материнської смертності.
Абсолютна кількість лікарняних ліжок по всьому районі становить 130
ліжок, 120 в Голованівський ЦРЛ та 10 ліжок в Побузькій філії
Голованівської ЦРЛ.
Виконання кошторису по Голованівській ЦРЛ за січень 2017 року.
Всього затверджено коштів за січень 2017 р. в сумі 1827000 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 січня 2017
року по району на 1 хворого витрачалося 65 гривень в день на медичне
забезпечення та 55 гривень в день на харчування.
2.
В Голованівській ЦРЛ було стаціонарно проліковано чоловік:
з них ІВВ 0 чол. УБД - 2 чол. УВВ 2 чол. Учасники АТО 2 чол.

3.
а) На харчування витрачено 3740 грн.
ІВВ 0 грн. УБД – 990 грн. УВВ – 990 грн. Учасники АТО – 1760 грн.
б) На медичне лікування витрачено 4420 грн.
ІВВ 0 грн. УБД – 1170 грн. УВВ – 1170 грн. Учасники АТО 2080 грн.
4.
В обласний госпіталь ІВВ було направлено та проліковано 6
чол. ІВВ – 0 чол. УБД – 1 чол. УВВ – 2 чол. Учасники АТО – 3.
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.

