Про підсумки соціально-економічного розвитку
Голованівського району
за січень 2019 року
З метою покращення роботи із зверненнями громадян головою
райдержадміністрації створено районну постійно діючу комісію з розгляду
звернень громадян. Так протягом 2019 року проведено 1 засідання постійно
діючої комісії де, проблемні питання, порушені у зверненнях громадян, а також
листи, що надійшли з органів влади вищого рівня. За результатами даної комісії
складено відповідний протокол.
Можливістю безпосередньо поспілкуватися із керівництвом району та
«телефоном довіри» скористались 2 жителів району. На інформацію, що
надійшла від громадян під час телефонних звернень, у разі потреби готувалися
відповідні доручення та за результатами опрацювання заявникам надавалася
письмова відповідь.
Систематично на офіційному веб - сайті райдержадміністрації та у місцевій
газеті «Чисте джерело» оприлюднюється інформація щодо розгляду звернень
громадян.
Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються
ветерани війни та праці, інваліди, учасники АТО та учасники бойових дій,
інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального
захисту та підтримки. Головою районної державної адміністрації взято на
особистий контроль розгляд звернень від учасників антитерористичної операції
на сході України та членів їх сімей, забезпечено їх першочерговий особистий
прийом.
Протягом січня 2019 року жителі району надіслали 57 звернень, з них 56
індивідуальних, 1 анонімне. З 57 звернень 22 вирішено позитивно, на 18 звернень
надано роз’яснення, 17 на розгляді.
44 звернення надіслали через Обласний контактний центр, в тому числі:
через Урядову телефонну «гарячу лінію» - 20, через «гарячу лінію» голови
обласної державної адміністрації – 24.
Згідно з затвердженими графіками здійснюються особистий та виїзний
прийоми керівництвом районної державної адміністрації. Так, в 2019 році на
виїзний та особистий прийом керівництва районної державної адміністрації
звернулось 10 громадян, з них на особистому – 5 громадян та на виїзному прийомі
5 громадян
Бюджет і надходження
Робота районної державної адміністрації у галузі бюджету і фінансів
спрямована на забезпечення безперебійного фінансування бюджетних установ і
закладів та дотримання принципу ефективності і цільового використання
бюджетних коштів.
У рамках визначених пріоритетів проведено роботу по мобілізації коштів до
бюджетів усіх рівнів.

Загальний фонд у січні 2019 року виконано в сумі 8 693,0 тис. грн., що на
5,0% більше планових завдань (8 278,8 тис.грн.).
Не виконано бюджет до затвердженого плану доходи загального фонду –
Вербівська, Журавлинська, Крутеньківська, Межирічківська, Молдовська,
Розкішненська, Свірнівська та Шепилівська сільські ради; в тому числі місцеві
податки та збори - Вербівська, Журавлинська, Крутеньківська, Межирічківська,
Молдовська, Пушківська, Розкішненська, Свірнівська та Шепилівська сільські
ради; плата за землю - Вербівська, Грузька, Ємилівська, Журавлинська,
Клинівська, Крутеньківська, Межирічківська, Молдовська, Наливайківська,
Роздільська та Шепилівська сільські ради; єдиний податок –Крутеньківська,
Липовеньківська, Межирічківська, Молдовська, Перегонівська, Пушківська,
Розкішненська та Шепилівська сільські ради.
Відсутня заборгованість по виплаті пенсій та допомоги станом на 01 лютого
2019 року.
Відсутня недоїмка із страхових внесків економічно активних платників до
Пенсійного фонду України.
Рівень розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги бюджетних
установ склав 100 % до потреби.
У гуманітарній сфері району постійна увага приділялась питанням
забезпечення стабільного функціонування закладів та поліпшення якості надання
ними послуг населенню.
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 12 місяців 2018року порівняно з
відповідним періодом 2017 року зросла на 31,0% (4 місце) і становила 8 421 грн.
Рівень заробітної плати по району перевищив середній показник
по Кіровоградській області ,який становить 7 759 грн.(122,8%).
Середньооблікова чисельність штатних працівників -5289 чол.
Відповідно до державної статистичної звітності, заборгованість із заробітної
плати згідно визначеного переліку підприємств, які звітують до районного
відділу статистики, станом на 01 лютого 2019 року відсутня.
Промисловість
Основною потужною бюджетоутворюючою галуззю господарського
комплексу регіону, яка зумовлює стабілізацію соціального стану є промисловість.
Підприємствами Голованівського району у січні 2019 року реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг) на суму майже 180 млн.грн.
Реалізацію готової продукції збільшено на ТОВ АПК «Розкішна», ДП
«Голованівське ЛГ», ККП, ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», ТОВ
«Відродження».

Збільшено виробництво в переробній галузі. Реалізацію готової продукції
збільшено на ТОВ АПК «Розкішна», ККП, ТОВ «Побужський феронікелевий
комбінат», ТОВ «Відродження».
Структура реалізованої промислової продукції: переробна промисловість 4,02%, у тому числі виробництво харчових продуктів і напоїв-4,02%, легка
промисловість - 0,2%, машинобудування 0 -%, металургійне виробництво - 95%,
виробництво деревини - 0,2%, добувна промисловість - 0,28%,
хімічна–0,3%.
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ЖКГ
Органи місцевого самоврядування здійснюють заходи щодо затвердження
нових схем санітарного очищення території.
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 57 несанкціонованих сміттєзвалищ.
В районі відсутнє централізоване теплопостачання та теплопостачальні
підприємства, усі будинки опалюються індивідуальними котлами. Тому немає
потреби у встановлені приладів обліку теплової енергії.
На даний час в Голованівському районі створені два об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків «Промінь», «Надія 15».
На сайті Голованівської районної державної адміністрації висвітлена
інформація щодо створення даних об’єднань, наведені аргументи та переваги на
їх користь та зразки документів для створення ОСББ. Органи місцевого
самоврядування надають консультативну та методичну допомогу мешканцям
будинків у питаннях створення та діяльності об’єднань співвласників
багатоповерхових будинків.

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» не видавалися
кредити та не відшкодовувалися.
З метою прискорення розв’язання існуючих проблем та забезпечення
своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону 2018/2019
року, головою районної державної адміністрації видано розпорядження від 15
травня 2018 року № 129-р «Про підсумки роботи господарського комплексу
району в осінньо-зимовий період 2017/2018 року та заходи щодо підготовки до
нового опалювального сезону 2018/2019 року». Відповідно до планових
показників підготовка до опалювального сезону 2018/2019 року становить 100%.
Всього по району при плановому завданні підготовки теплових мереж довжиною
16,5 км фактично було підготовлено 16,5 км, що становить 100%, також
підготовлено 50 одиниць котелень, що становить 100%.
Всіма закладами соціальної сфери підписано акти готовності теплового
господарства до роботи в опалювальний період 2018/2019 року в Інспекції
Держенергонагляду у Кіровоградській області. Здійснено перевірку систем
опалення та теплових мереж, промивку, продувку та гідравлічне випробування
теплових мереж.
По всіх школах та дитячих садках проведено поточні ремонти та проведено
енергетичний аудит.
Для забезпечення надійної роботи мереж водопостачання та водовідведення в
осінньо-зимовий період проведено невідкладні ремонтні роботи на об’єктах
житлово -комунального господарства.
Здійснюється підготовка прибиральної техніки до експлуатації у зимовий
період. Також, до ліквідації наслідків негоди буде долучатися додаткова техніка
сільськогосподарських агроформувань.
У житловому фонді смт Побузьке до роботи в опалювальний період
підготовлені управителем ТОВ «Жил.Сервіс», який надає послуги з управління

багатоквартирних будинків, всі 56 будинків, здійснено промивку та продувку
димовинтканалів. Проведені роботи по ремонту покрівлі (650 кв.м.),
відремонтовано вхідні двері, двері підвальних приміщень , засклені та
відремонтовані усі під’їзні вікна багатоквартирних будинків та заготовлено
протиожеледну суміш на прибудинкову територію.
Так як район розташований в межах Українського кристалічного масиву
водопостачання населених пунктів здійснюється з відкритих та підземних
водозаборів. З 24 сільських та селищних рад використовують для питного
водопостачання підземні води 23 і лише Побузька селищна рада використовує
поверхневі води, Із 50 населених пунктів району забезпечено централізованим
питним водопостачанням – 22, а саме смт Голованівськ, смт Побузьке та 20 сіл
району. В районі діє 2263 джерела децентралізованого водопостачання: 349
трубчастих колодязів та 1914 шахтних колодязів; 42 свердловини, із них 10
свердловин – централізовані об’єкти водопостачання.
Послуги з централізованого питного водопостачання надає 3 підприємства, а
саме: КП «Голованівський комбінат комунальних підприємств», КП «Аква-Сервіс
07», КП «Перегонівка». Ліцензії на господарську діяльність з централізованого
водопостачання дані підприємства мають. КП «Аква-Сервіс 07» – закупляє воду в
«Побузький феронікелевий комбінат».
Селища міського типу Голованівськ та Побузьке мають систему
централізованого водовідведення, ступінь охоплення цими послугами досить
низький і нерівномірний. Загальна протяжність мереж водовідведення – 18 км.
Повний цикл очищення стічних вод здійснюється на каналізаційно-очисних
спорудах в смт Побузькому, балансоутримувачем яких є товариство з обмеженою
відповідальністю «Побужський феронікелевий комбінат». Потужність очисних
споруд – 2100 м3/добу.
Дорожній рух та пасажирські перевезення
Значну увагу ми приділили розвитку дорожньої інфраструктури.
На даний час у нашому районі значна кількість доріг з асфальтовим
покриттям потребує капітального ремонту. Значне зростання інтенсивності руху,
особливо великовагових навантажень, призводить до руйнування покриття
проїзної частини вулично - дорожньої мережі та елементів конструкції мостових
споруд.
Протяжність автомобільних доріг, які проходять територією Голованівського
району:
- дороги державного значення :
Благовіщенське-Миколаїв – 43,5 км,
Тальне – Камянече- Нерубайка- Голованівськ- Благовіщенське- 37 км.;
- територіального значення – 40,1 км;
а також дороги місцевого значення – 272 км.,
- обласного значення – 121,5 км;
- районного значення – 150, 5 км.
Оскільки перелік вулиць, які потребують ремонту, дуже великий,
першочерговий пріоритет надається вулицям, якими проходять основні маршрути

транспорту. До виконання робіт будуть залучатися фінанси не лише державні, а й
залишки коштів територіальних дорожніх фондів місцевих бюджетів. Всі роботи
на автомобільних дорогах району філією філії «Голованівський райавтодор»
виконуються у межах лімітів фінансування філії ДП «Кіровоградський
облавтодор» на підставі фінансування службою автомобільних доріг в
Кіровоградській області. Так, філією «Голованівський райавтодор» виконано
робіт у січні 2019 року використано всього 1584,9 тис.грн. З них:
- державні дороги на суму 1389,0 тис. грн.,
- виконано експлуатаційних робіт на суму 195,9 тис.грн.
На території району діють 2 маршрути загального перевезення
смт.
Голованівськ - с. Цвіткове ,смт. Голованівськ - с.Люшнювате , які здійснює
офіційний перевізник району ПП «Євротранс Юг» і є основним перевізником.
Укладено договора про перевезення пасажирів на внутрішньорайонних
автобусних маршрутах від 1 лютого 2017 року.
Перевезення здійснюються регулярно за маршрутами. Затвердженні
паспорти маршрутів на кожний з напрямків. У 2018 році пасажирський транспорт
працював у звичайному режимі.
Крім внутрішніх маршрутів працюють у звичайному режимі
внутрішньообласні маршрути:
«Умань – Грузьке», «Перегонівка-Первомайськ», «Гайворон-Кіровоград»,
«Южноукраїнськ-Київ», «Завалля-Кропивницький», «Кіровоград-Гайворон».
Рішенням Голованівської районної ради від 14 грудня 2018 року «Про
районний бюджет на 2019 рік» передбачено кошти на оплату пільг за
користування телефоном в сумі 100,5 тис. грн.;пільгове перевезення окремих
категорій громадян в сумі 208,6 тис. грн. на автомобільний транспорт та 5 тис.
грн. на перевезення залізницею.
Вид компенсаційних
пільг

Автомобільний
транспорт
Залізничний транспорт
Послуги зв’язку

Передбачено
на 2019 рік, тис. грн.

208,6 тис. грн.

Здійснено касові видатки
суб’єктам господарювання,
станом на 01 лютого
(компенсовано у 2019 році) ,
тис. грн.
0,00 тис. грн.

5 тис. грн.
100,5 тис. грн.

0,00 тис. грн.
4,69 тис. грн

Рішенням 24 сесії районної ради сьомого скликання від 09 листопада 2018
року №340 затверджена районна програма розвитку автомобільного транспорту та
забезпечення безпеки дорожнього руху у Голованівському районі на 2018-2022
роки.
Також проект рішення сесії районної ради погоджено Кіровоградським
обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України за
№01-18/1379. Доручено структурним підрозділам районної державної
адміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України в районі,

керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і
господарювання – виконавцям заходів цієї програми забезпечити реалізацію
заходів районної комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та
забезпечення безпеки дорожнього руху у Голованівському районі на 2018 - 2022
роки. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел
фінансування, напрями реалізації та заходи даної програми розміщено на
офіційному веб- сайті в розділі «Сфери діяльності» підрозділ «Економіка» в
рубриці «Транспортне забезпечення».
Поліпшення транспортної доступності
На даний час облаштовано пандусами 92 об'єкти житлового та громадського
призначення: управління соціального захисту населення, районного центру
зайнятості населення, територіального центру, магазини, школи, лікарні, ФАПи,
зв’язок. В районній державній адміністрації постійно перебуває на контролі
питання щодо житлових умов інвалідів, робочою групою постійно проводяться
обстеження та вирішення проблемних питань.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації проводить
роботу щодо максимального забезпечення інвалідів технічними засобами
реабілітації.
На обліку знаходиться інвалідів з дитинства І-ІІІ групи та дітей-інвалідів до 18- ти
років - 286, діти загального захворювання - 60 чоловік. В районі забезпечується
належний супровід інвалідів та інвалідів – учасників антитерористичної операції,
членів їх сімей під час отримання адміністративних послуг з питань регулювання
земельних відносин, оформлення документів з інвалідності, отримання
кваліфікаційної медичної допомоги, у тому числі реабілітації, психологічної
допомоги, працевлаштування тощо; постійно перебуває на контролі питання щодо
житлових умов інвалідів, робочою групою постійно проводяться обстеження та
вирішення проблемних питань.
Щокварталу в районній державній адміністрації проводяться засідання
районного комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення
до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, де
розглядаються питання про забезпечення гідних умов життєдіяльності,
розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями і
забезпечення їх прав.
Виконкомами сільських, селищних рад встановлено контроль за врахуванням
під час проектування та будівництва нових пандусів, проведення їх реконструкції
та капітальних ремонтів у будівлях та приміщеннях закладів культури, охорони
здоров’я, навчальних закладів, об’єктів громадського та житлового призначення.
Вносяться пропозиції проектним організаціям щодо врахування вимог по
безперешкодному доступу до об’єктів різного функціонального призначення для
осіб з обмеженими можливостями та інших маломобільних груп населення під
час коригування містобудівної документації.
Забезпечено виділення спеціальних місць для паркування транспортних засобів
особам з обмеженими фізичними можливостями у місцях безкоштовного
паркування транспортних засобів. В районі функціонує три майданчики для
паркування та стоянок транспортних засобів:
смт Голованівськ вул. Паркова (площа паркувального майданчику 180 м²)
загальною кількістю паркувальних місць –15;

смт Побузьке вул. Першотравнева (площа паркувального майданчику 180 м²)
загальною кількістю паркувальних місць –15.
Інноваційна діяльність
Підвищення інноваційної активності підприємств, що формують додану
вартість, є запорукою реформаторських змін економіки.
ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» займається розробкою
інноваційних технологій в промисловості, володіє сучасним обладнанням,
технологічною базою та іншими складовими для дотримання потреб
природоохоронного законодавства, впровадження прогресивних видів технологій,
раціонального використання природних ресурсів.
На комбінаті діє програма щодо подальшого поліпшення природоохоронних
заходів. Вона розрахована до 2021 року і інвестиції в її реалізацію складуть
близько 20 млн. Акціонери - міжнародна група Solway активно інвестує в
екологію і розвиток комбінату. Інвестиції в модернізацію виробництва і
енергозбереження дозволяють підприємству знизити виробничі витрати і
надавати допомогу смт.Побузьке Голованівського району Кіровоградської
області.
Проводяться роботи по реконструкції обладнання, виготовляються інші
проекти по модернізації обладнання.
Продовжується: модернізація газоочисного обладнання трубчастих
обертових печей ( ТОП) №1-4;
реконструкція аспіраційного обладнання
металургійного цеху: відмітка 17 м., відділення магнітної сепарації;
реконструкція аспіраційного обладнання обпалювального цеху : відділення
крупного та середнього дроблення, відділення шихтарника та перевантаження;
реконструкція газоочисного обладнання сушильних барабанів №1-2.
В минулих роках згідно «Проекту реконструкції очисних споруд
продуктивністю 4200 м³/добу» проведено наступні роботи:
- встановлено барабанний мікрофільтр Filtr 3 FBO модель MF 971*12;
- встановлено стрічкове сито (решітка) модель 1000 СР 1110 75, виробництва
фірми «IN-ECO».
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 2019 року на обліку в Голованівському районному центрі
зайнятості перебували 562 особи з числа безробітних.
Соціально-демографічна структура свідчить, що жінки становлять 38% від
кількості людей, що звернулися до служби зайнятості, молодь віком до 35 років
23 %.
Протягом січня 2019 року 30 роботодавцем було заявлено 95 вакансій.
Протягом січня місяця за направленням служби зайнятості всього отримали
роботу 21 особа, у тому числі до набуття статусу безробітного 16 осіб та 5 осіб з
числа безробітних. Із числа
безробітних, які
мають
додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню 260 осіб (батьки, які мають дітей віком

до шести років, випускники навчальних закладів, люди з інвалідністю, особи
перед пенсійного віку, учасники АТО тощо), були працевлаштовані 3 особи, в
тому числі 1 особу з числа учасників АТО. Рівень працевлаштування даної
категорії становить 1%.
У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали
участь 36 безробітних, проходили професійне навчання та підвищували
кваліфікацію за направленням служби зайнятості 4 особи.
На 01 лютого 2019 року зареєстрованих безробітних було 536 осіб, з них
472 особи одержували допомогу по безробіттю.
В базі даних центру зайнятості по Голованівському районі налічується 60
вакансій станом на 01.02.2019 року, навантаження на одне вільне робоче місце
становить майже 9 осіб з числа безробітних.
Сільське господарство
В економіці району основне місце належить сільському господарству.
Площа сільгоспугідь становить 77797 га, в тому числі ріллі 71191 га.
Провідна роль у підвищенню ефективності роботи агропромислового комплексу району
належить збільшенню валового виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок
інтенсивних чинників і в першу чергу підвищення продуктивності землі та
тваринництва.
Аналізуючи в цілому виробництво валової продукції за останні роки відмічаємо,
що збільшення показника виробництва валової продукції обумовлене в основному за
рахунок галузі рослинництва, що напряму залежить від фактору погодних умов року і
періодично коливається у бік збільшення чи зменшення. Крім того через низьку частку
тваринництва в галузі сільського господарства, зберігається структурна
незбалансованість.
У галузі сільського господарства району здійснюють діяльність 2045 одноосібників,
10 ТОВ і АФ, ФГ-89, ПП -2.
У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається збільшення ВП до
відповідного періоду минулого року.
Станом на 01 лютого 2019 року обсяги валової продукції сільського господарства склали
3,5 млн. грн. –104,6%, і у сільськогосподарських підприємствах 0,065 млн. грн. –104,6%.
На даний час у двох підприємствах представлена галузь тваринництва – це ТОВ
АПК «Розкішна» та ФГ «Колосок – ВТ».
Виробництво тваринної продукції
по всіх категоріях станом
на 01 лютого 2019:

Виробництво тваринної продукції
по с/г підприємств станом
на 01 лютого 2019:

м’ясо – 151,2 тонн – 108%,
молоко –648,7 тонн – 98%,
яйця –321тис. шт. – 101 %

м’ясо –5,2 тонн -111%,
молоко – 1,7 тонн – 93%,
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
2411 гол. – 104%,
у т.ч. корови -1305 гол. – 99,8%,
свині – 3978 гол. – 92%,
вівці, кози - 1505 гол. -84%,
птиця – 85320 гол. –110%,

Велика рогата худоба по району
– 43 гол. – 148%,
у т.ч. корови – 8 гол.-114 %,
свині –260 гол. – 93%,
птиця 0 гол - 0 %,
вівці, кози – 355гол. – 54%

Також крім основного кола в районі працюють 6 млинів, 6 олійниць, 7 крупорушок
та 3 хлібопекарні.
Для реалізації інвестиційних проектів на території Голованівського району
підготовлено земельні ділянки, які можуть бути запропоновані для реалізації
інвестиційних проектів та розміщені на офіційному веб-сайті Голованівської
районної державної адміністрації.
1.оновлення та модернізація с/г техніки аграріями району – 33,3%.
2.будівництво елеватора ТОВ «Ємилівське ХПП» - 75%.
Під урожай 2019 року запланована площа посіву культур зернової групи
становить 40,1 тис. га, що приблизно на рівні з 2018 роком.
На 2019 рік заплановане незначне зростання посіву сої та кукурудзи
оскільки дані культури є більш економічно привабливими.
Програми по вирощуванню зернових та олійних культур буде виконано
шляхом вирощування зерна та соняшнику по інтенсивних технологіях, які
базуються на комплексному використанні біологічного потенціалу сучасних
сортів та гібридів, оптимізації мінерального живлення, застосування
високоефективних хімічних засобів захисту рослин,
регуляторів росту,
удосконалення комплексів спеціалізованих машин для вирощування, збирання та
післязбиральної доробки урожаю.
На 2019 рік як і в попередні роки посів в районі цукрових буряків не
передбачається у зв’язку з тим, що вирощування цієї культури досить складне і
специфічне, воно найбільш матеріало-, енерго-, і трудомістке, з унікальною
технологією, що потребує висококласного обладнання та бурякової техніки, та ще
й поступається прибутковістю таким культурам як соняшник, ріпак, соя, тощо.
Крім цього відсутні переробні комплекси даної культури.
Площа плодових культур по сільгосппідприємствах залишиться на рівні
минулого року.
Враховуючи інфляційні процеси, підвищення рівня цін на пально-мастильні
матеріали, насіннєвий матеріал, засоби захисту рослин та інші фактори – обсяги
фінансування комплексу робіт розрахунково складатиме 198487,0 тис.грн.
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.
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.
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.
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.
На території Голованівського району реалізується політика, спрямована на
збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього
середовища, захист життя і здоров’я населення від негативного впливу,
зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення
гармонійної взаємодії суспільства і природи, раціональне використання і
відтворення природних ресурсів.
Для вирішення екологічних проблем на території району, була розроблена та
затверджена від 29 вересня 2017 року № 222 «Програма охорони навколишнього
природного середовища в Голованівському районі на 2017-2020 роки». Основною
метою якої є забезпечення ефективного, раціонального використання природних
ресурсів району та сприяння формуванню оптимальних умов для здорового
способу життя мешканців Голованівщини.
Також актуальним питанням є накопичення твердих побутових відходів на
території району. Збирання 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.
Згідно актів інвентаризації на території району знаходиться 22 сміттєзвалища
твердих побутових відходів загальною площею 30,9 га, з них оформлено
паспортів місць видалення відходів та внесено до обласного реєстру 21, чотири
сміттєзвалища (с. Розкішна, с. Ємилівка, с. Пушкове та
с. Шепилове) було
паспортизовано протягом 2018 року та два в січні місяці 2019 року (с. Красногірка
та с. Свірневе).
Вплив господарської діяльності на водні ресурси району – незначний. Лише
одне підприємство ДП « МВЗ» ДАК « Укрмедпром» с. Межирічка здійснює скид
стічних промислових вод у ставок на території села.
На території району налічується 3826,71 га земель природно-заповідного
фонду, які об’єднує шість природно-заповідних об’єктів. Комплексною
програмою охорони навколишнього природного середовища в Голованівському
районі на 2017 – 2020 роки передбачається розширення мережі природно –
заповідного фонду площею 34,84 га.
Проводилась подальша робота з головами Перегонівської та Розкішненської
сільськими радами, щодо винесення даного питання на місцевій сесії та
передбачити кошти на відповідні цілі.
Також на 2019 рік планується розроблення та затвердження місцевої
екологічної мережі. Розроблення схеми екологічної мережі є необхідністю
виконання Україною міжнародних зобов'язань перед Європейським Союзом у
галузі охорони довкілля. Концепція екомережі є інтегральною в організації
збереження біологічного і ландшафтного різноманіття. Вона поєднує в собі всі
попередні системи охорони природи, пов’язує природоохоронну діяльність із
різними секторами економіки (аграрним, транспортним, лісовим, туристичним
тощо) і є основним елементом стратегії збалансованого розвитку. Це якісно новий
підхід до розв’язання проблеми співіснування сучасного урбаністичного людства
у відносинах із природою, спрямований на забезпечення функціонування всіх
природних компонентів довкілля як єдиної цілісної системи.
Використання коштів фондів охорони навколишнього природного
середовища місцевих бюджетів по Голованівському районі, постійно на контролі.
Так, наприклад, Побузькою селищною радою, були використані кошти в сумі 194
465,92 гривень на придбання контейнерів для поліетиленових відходів та
табличок для даних контейнерів. А також покупка труби Аква ПМД-10 200 п/м та
фланцеве з’єднання – для ремонтних робіт каналізаційної мережі смт Побузьке.
Також використали кошти для проведення обстеження ділянки мережі
водовідведення по вулиці Будівельній, на відповідність проектній документації та
придбали закупили прес гідравлічний для макулатури.
Грузькою сільською радою використані кошти в сумі 4 743,70 грн. на
виготовлення водних паспортів.
Ємилівська сільська рада використала 15 тис. грн. − виготовлення паспорту
на місце видалення твердих побутових відходів.
Шепилівська сільська рада використала 2 266,00 грн для виготовлення
паспорту на місце видалення твердих побутових відходів.
Пушківська сільська рада 5 336 грн також на виготовлення паспорту на місце
видалення ТПВ.

Голованівська селищна рада придбала 42 шт. саджанців
облаштування дитячого майданчика на суму 15,43 тис. грн.
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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.
Встановлено контроль за якістю проведення навчань з питань цивільного
захисту керівниками спеціальних об’єктів.
За 1 місяць поточного року проведено 2 комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та 8 по безпеці життєдіяльності.
Щодо вимог протокольного рішення Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 4 травня 2018 року №6
щодо проведення міжвідомчого аудиту рівня безпеки існуючих місць масового
відпочинку людей на водних об’єктах. В районі визначено 1 місце масового
відпочинку на водному об‘єкті, проведено 10 рейдів і патрулювання протягом
літнього періоду 2018 року.
Інформація до Табелю термінових і строкових донесень з питань цивільного
захисту завжди надається у визначені терміни.
Щодо створення та розвитку місцевих автоматизованих систем
централізованого оповіщення, то в районі здійснений аналіз наявних технічних
засобів оповіщення та проведені наради з головами сільських, селищних рад про
виділення коштів на 2019 рік.
На хімічно-небезпечному
об’єкті ТОВ «Побужський феронікелевий
комбінат»
формування і спеціалізовані
служби забезпечені засобами
індивідуального захисту, приладами
радіаційної і
хімічної
розвідки,
дозиметричного і хімічного контролю.
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації від 28
вересня2016 року №250-р «Про створення районного матеріального резерву для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» та затверджена
номенклатура.
В районі рахується 41 споруда цивільного захисту із яких усі 100 % проінвентаризовано. Виділено 239 тис.грн. на утримання споруд цивільного захисту.
В 2018 році в генеральних планах населених пунктів проектної
містобудівної документації зазначений розділ інженерно-технічних заходів
цивільного захисту в двох сільських радах району, Грузькій та Липовеньківській.
Зроблені проекти монтажу
на блискавкозахист
головного корпусу
центральної районної лікарні, проведено монтаж сигналізації І-ІІ поверхів
лікарні.
Проведено вогнезахисне
обробляння дерев’яних
конструкцій даху
Побузької музичної школи, забезпечено комплектування пожежних кранів в
приміщенні районного будинку культури, в дитячій та дорослій бібліотеках.

Замовлені проекти на виконання робіт протипожежного характеру у відділі
освіти молоді і спорту районної державної адміністрації.
Розроблено розпорядження голови районної державної адміністрації від 22
січня 2018 року №19-р «Про заходи щодо попередження пожеж, загибелі та
травмування людей на них» та затверджений склад районної робочої групи з
відпрацювання населених пунктів з питань профілактики виникнення пожеж,
загибелі людей від них.
Проведено 26 відпрацювань населення, проінструктовано -100 осіб, обстежено
75 будинків, виявлено
порушень вимог протипожежної
безпеки-132,
розповсюджено 250 листівок.
Висвітлено в газетах «Вісник Голованівщини» та «Чисте Джерело» з початку
року 29 статтей: «Пам’ятка про безпеку взимку», «101 інформує, запобігає,
попереджає!», «Звернення до читачів начальника Голованівського районного
відділу У ДСНС України у Кіровоградській області».
Малий бізнес, підприємницька та торговельна діяльність, управління
державною власністю
Підприємництво відіграє вирішальну роль у створенні регіонального валового
внутрішнього продукту, вирішенні проблеми зайнятості та створенні нових
робочих місць.
Конструктивне партнерство влади і підприємців, підтримка малого і
середнього бізнесу, соціальна відповідальність є важливими чинниками
подальшого розвитку і процвітання нашого краю. Районна державна адміністрація
сприяє створенню в максимально комфортного бізнес-середовища та
сприятливого бізнес-клімату для залучення інвестицій, допомагає бізнесу у виході
на нові ринки збуту.
На підставі Закону України «Про державну підтримку малого
підприємництва» рішенням 4ї сесії сьомого скликання
районної ради
затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у
Голованівському районі на 2016 -2020 роки (рішення від 26 лютого 2016 року
№46. Також рішенням двадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 06
квітня 2018 року №295 внесено зміни і доповнення до даної програми. Відповідно
чого, затверджено обсяг фінансування на розвиток малого бізнесу у 2018-2020
роки по 500,0 тис.грн., на співфінансування по наданню фінансової допомоги
суб’єктам господарювання району на впровадження інвестиційних проектів за
рахунок коштів обласного бюджету -100,0 тис.грн.
22 березня 2018 року було укладено договір про спільну діяльність щодо
фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва з
Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області.
Співфінансування з місцевого бюджету в 2018 році -100,0 тис.грн.
В поточному році кошти не виділялися.
Протягом цього року надавалися кредити суб’єктам господарювання:
«Приватбанк»- «Агро-КУБ», «КУБ»;
«Ощадбанком»- кредити та
компенсація відсотків ФГ (за ПКМУ №106), «Будуй своє»;«Райффазен Банк
«Аваль»- «Довіра», «Відновлювальна кредитна лінія», «Овердрафт», «Івест без
застави», «Інвестиційні кредити».

Об’єкти інфраструктури підтримки малого бізнесу (надання послуг,
кредитів):
2- кредитні спілки;
1Асоціація фермерів Голованівського району –керівник Садовий
Володимир Іванович;
1- Асоціація фермерів Кіровоградської області очолює Андрійчук Іван
Юхимович (ФГ «Нива»смтГолованівськ)
5- філій банків:
2 -«Приватбанк» Тостановська Олена Олексіївна (смт.Голованівськ і смт.
Побузьке) ,
2-ТВБВ №10010/0131філії Кіровоградського обласного управління АТ
«Ощадбанк» Бондарук Валентина Іванівна (смт.Голованівськ та смт. Побузьке), 1Райффазен Банк «Аваль» Бойко Любов Олексіївна,
1-Центр адміністративних послуг - завідуюча Мананікова Тетяна
Олександрівна.
Протягом минулого та цього року надавалися кредити суб’єктам
господарювання:
«Приватбанк»- «Агро-КУБ», «КУБ»;
«Ощадбанком»- кредити та компенсація відсотків ФГ (за ПКМУ №106),
«Будуй своє»;
«Райффазен Банк «Аваль»- «Довіра», «Відновлювальна кредитна лінія»,
«Овердрафт», «Івест без застави», «Інвестиційні кредити».
Асоціація фермерів Голованівського району сприяє фермерським
господарствам у отриманні коштів з державного бюджету на підтримку розвитку
аграрних підприємств, керівник Асоціації фермерів Кіровоградської області надає
також консультативну допомогу суб’єктам господарювання.
В райдержадміністрації надаються консультації щодо розвитку малого
підприємництва, отримання допомоги на розвиток бізнесу та інше за тел. 2 19 30
начальник відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури Артвіх І.О. та відкриття підприємницької діяльності Кукуруза І.О.
державний реєстратор фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб.
В січні 2019 році адміністраторами центру адміністративних послуг
зареєстровано 210 заяв на надання адміністративної послуги. З них надано
дозволів 200, (інші 5 це – відмови) та 5 - консультацій.
Державним реєстратором фізичних та юридичних осіб за 1 місяць
зареєстровано фізичних осіб – 17, юридичних - 3. Видано 11 витягів для суб’єктів
господарювання, проведено 42 реєстрації змін.
17 фізичних осіб - припинено діяльність, а юридичних -2.
На території району зареєстровано всього 1797 суб’єктів.
З них 488 юридичних, 1309 фізичних.
З них економічно-активних – 1223.
255 - юридичних. 968- фізичних.
ФГ- 89, СТОВ- 109

До районної ради у січні місяці не було звернень від підприємців щодо
передачі в оренду або у власність приміщень комунальної власності для
здійснення основної діяльності.
З метою недопущення порушень при прийняті рішень органів місцевого
самоврядування проводилася робота з головами сільських та селищних рад щодо
дотримання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської
діяльності».
Підготовлено
листи
органам
місцевого
самоврядування щодо прийняття рішень як регуляторних актів відповідно до
законодавства та вимог вищезазначеного закону. Надається консультативнометодична допомога сільським та селищним радам.
Органами місцевого самоврядування проведено перегляд регуляторних актів
та встановлено, що вони відповідають державній регуляторній політиці.
Питання впровадження принципів державної регуляторної політики
знаходиться на постійному контролі райдержадміністрації.
На офіційному веб-сайті Голованівської райдержадміністрації у розділі
«Регуляторна політика» відділом економічного розвитку, торгівлі, промисловості
та інфраструктури постійно висвітлюється інформація щодо стану здійснення
державної регуляторної політики у районі.
Торговельна і побутова мережа в районі і складає 262 та 70 об’єктів
відповідно, також 55 ларьків, 35 кафе, бари, 1 ресторан та 10 автозаправочних
станцій.
Протягом 2018 року відкривалися об'єкти торгівлі та проводилися
реконструкції діючих і оснащення їх сучасним торговельним обладнанням:
відкрито 5 торговельних точок.
В районі для здійснення усіх вимог чинного законодавства щодо
використання електронної системи ProZorro розпорядникам державних коштів
було з 31 жовтня по 01 листопада 2017 року проведено курс навчання у сфері
здійснення публічних закупівель представниками Інституту електронних
закупівель.
Усі розпорядники бюджетних коштів зареєстровані
на електронному
майданчику. Розрахунки за товари та послуги оприлюднюються на інтернет –
порталі.
В минулому році надано листи розпорядникам державних коштів щодо
проведення ними аналізу структури публічних закупівель в розрізі товарних груп
для визначення частки продукції українського походження.
Структурним
підрозділам
райдержадміністрації,
комунальним
підприємствам, сільським та селищним радам доручено дотримуватися заборони
на використання програмного забезпечення, до виробництва якого прямо чи
опосередковано причетні фізичні та юридичні особи держави-агресора.
Придбання товарів, робіт та послуг в підприємствах і в органах місцевого
самоврядування здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні
закупівлі».

Розроблено та затверджено Положення про здійснення допорогових
закупівель, яким визначено, що Замовник здійснює допорогові закупівлі товарів,
робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 120 тис. грн., та є меншою
за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2
Закону, із застосуванням Системи через авторизований електронний майданчик.
Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою
за 120 тис. грн., Замовник може використовувати електронну систему закупівель з
метою відбору постачальника товару, надавача послуги та виконавця робіт для
укладення договору, дотримуючись принципів здійснення публічних закупівель,
установлених Законом.
Крім того, в електронній системі ProZorro оприлюднюються звіти про
укладені договори на суму, що перевищує або дорівнює 50 тис.грн. та є меншою
200 тис.грн.
До електронних майданчиків системи електронних державних закупівель
приєдналися структурні підрозділи райдержадміністрації, Голованівська
центральна районна лікарня; Комунальний заклад «Голованівський центр медико
- первинної, медико-санітарної допомоги», Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Голованівського району, також 2
селищні та 22 сільських рад.
На 2019 рік заплановано:
- за власні та інвестиційні кошти до кінця поточного року буде відкрито 7
торговельних точок,
- продовжується проводитися проектування електростанції на твердому
паливі «Відходи соняшнику» потужністю до 6 МВт ТОВ «Відродження»;
- будівництво елеватора ТОВ АПК «Розкішна»,
- реконструкція комплексу будівель нафтобази ТОВ "КРЕАТИВ ВОРД"
станція Голованівськ;
- відновлення будівель та будівництво споруд у ФГ;
-з метою створення нових робочих місць, наповнення місцевого бюджету
продовжувати роботу із суб’єктами господарювання щодо відкриття нових,
додаткових об’єктів як за інвестиційні так і за кошти місцевого бюджету;
- надання консультацій щодо відкриття власної справи;
- збільшення надання адміністративних послуг;
- для здійснення підприємницької діяльності надання в оренду або у
власність приміщення комунальної власності;
- сприяння інформаційно-консультативне роз’яснення та допомога аграрія
стосовно державної підтримки (ПКМУ №106, №87, №107 на розвиток
тваринництва, садівництва, компенсація вартості с/г техніки вітчизняного
виробництва, розвитку господарств);
- проведення роботи щодо створення молочного кооперативу в районі на базі
ПП «Діброва» Лінчевський В.Г. та відповідне його матеріальне забезпечення;
- прискорення надання земельних ділянок та дозвільних документів під
об’єкти будівництва суб’єктам господарювання;
- надання вихідних даних на проектування;

- видача паспортів прив’язки на тимчасові споруди для ведення бізнесу в смт.
Побузьке;
- надання земельних ділянок для розміщення торговельних споруд
смтПобузьке.
Демографічна ситуація
Демографічна ситуація є незадовільною.
Кількість населення району 29,982 тис. чол. З них -18,380 тис.осіб – сільське
(що складає 61%), міське -11, 703 тис. чол. міське.
Коефіцієнт смертності на 1000 осіб -17,1.
Кількість живонароджених на 1000 осіб-6,9.
Народилося за січень місяць 2019 року 15 чол, померло – 64 особи. з них
народилось померле 1.
Природній приріст - мінус 49 чол. Зареєстрували шлюб 6 пар, розірвали шлюб 2
пари. Коефіцієнт смертності -17,1. Кількість живонароджених на 1000 осіб-6,9.
Проживає більше 8,6 тис. пенсіонерів, за інвалідністю -953 чол, в разі втрати
годувальника -342 чол., отримують соціальні пенсії-74 чол.
Станом на 1 лютого 2019 року максимальна пенсія по району нараховується
3 особам і становить більше 20 тис.грн. Мінімальна пенсія -1497 грн.
Зайняте населення – 28,5 %
Діти до 18 років -12%
Пенсіонери – 28,7 %
Незайняті – 15,4%
(декрет, допомога ,
догляд за інвалідами,
домогосподарки)
Безробітні -1,49 %
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.
В районі рішенням районної ради від 23 грудня 2016 року № 142 затверджена
та діє програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу
Голованівського району на 2017-2020 роки, яка розроблена з урахуванням
положень і завдань Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності з
урахуванням основних засад законів України! «Про інвестиційну діяльність.»
«Про зовнішньоекономічну діяльність» «Про стимулювання інвестиційної
діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих
місць».
З метою вільного доступу до інформації, на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації створено банер «Інвестиційна діяльність», який наповнений
базою інвестиційних можливостей району. Інформація доступна на державній

мові, в презентації району детально зображена привабливість району для
інвестицій з переліком інвестиційних пропозицій в розрізі галузей економіки,
переліком вільних земельних ділянок, приміщень, водних об’єктів т а ін.
У січні – грудні 2018 року підприємствами та організаціями
Голованівського району освоєно 280 млн.грн капітальних інвестицій, що
становить 4,9% загальнообласного обсягу.
Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій були власні кошти
підприємств і організацій, кредити банків та інші позики.
Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності
Соціальна сфера
У гуманітарній сфері району постійна увага приділялась питанням
забезпечення стабільного функціонування закладів та поліпшення якості надання
ними послуг населенню.
Профінансовано галузі (включаючи заробітну плату, енергоносії, видатки на
утримання, капітальні видатки):
Освітянська галузь району має бюджет на 2019 рік – 106,7 млн.грн. З них
профінансовано на 01 лютого 2019 року –6,8 млн.грн. (Зарплата – 6,8 млн.грн,
енергоносії – 0,03 млн.грн.).
Охорона здоров’я бюджет 33,9 млн.грн. Профінансовано 2,1 млн.грн.
(зарплата – 1,9 млн.грн., енергоносії – 0,1 млн.грн.)
Бюджет галузі культура на 2019 рік складає 7,3 млн. грн. Профінансовано
0,5 млн. грн.
На спорт заплановано – 1,9 млн. грн. Профінансовано 0,1 млн. грн. З них на
зарплату – 0,1 млн.грн., енергоносії – 0,002 млн.грн.
В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів вишукано
можливість та спрямовано на 2019 рік із районного бюджету 6,3 млн.грн. на
реалізацію заходів цільових програм.
Соціальний захист
Основним завданням управління було і залишається забезпечення, в межах
своїх повноважень, виконання законів України направлених на соціальний захист
населення району, шляхом надання різного роду державних соціальних допомог,
пільг та субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, інших послуг,
дотримання законодавства про працю та її охорону.
Одним із основних завдань роботи управління було і залишається надання
державної соціальної допомоги різного виду, пільг та субсидій населенню району.
Робота з жінками, молоддю та неповнолітніми
Працівниками Центру проводиться ряд заходів з неповнолітніми та молоддю,
а саме:
постійно здійснюються взаємозвірки щодо неповнолітніх осіб та молоді, які
скоїли злочини та перебувають на обліку в Голованівському районному центрі з

питань пробації. Протягом звітного періоду проводилися інформаційнопросвітницькі заходи щодо профілактики правопорушень та злочинності, ведення
здорового способу життя, попередження рецидивної поведінки;
проводиться інформаційно-профілактичні заходи, спрямовані на підготовку
молоді до самостійного життя, формування відповідального батьківства,
недопущення жорстокого поводження в родині.
Ведеться робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах. В
ході роботи батькам надаються рекомендації щодо належного догляду за дітьми,
створення відповідних умов для їх проживання та виховання, проводяться бесіди
щодо вживання спиртних напоїв та про відповідальність за неналежне виконання
батьківських обов’язків щодо своїх малолітніх дітей. Також працівниками Центру
надається ряд консультацій та соціальних послуг батькам щодо набуття вмінь,
знань, навичок з питань виховання дітей та створення належних умов для їх
повноцінного розвитку, цільового використання коштів, оформлення документів
для отримання державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, постановки на
облік у районний центр зайнятості, ведеться робота щодо попередження про
адміністративну та кримінальну відповідальність за насильство в сім’ї.
Також працівниками Центру проводилась інформаційна кампанія щодо
пропаганди здорового способу життя і попередження негативних проявів у
дитячому та підлітковому середовищі на базі дитячих оздоровчих таборів.
Роздавалися буклети з питань формування здорового способу життя,
профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДу та інше.
Продовжує функціонувати консультаційний пункт при пологовому
відділенні Голованівської РЦЛ з метою запобігання випадків відмов матерів від
новонароджених дітей, здійснення соціального супроводження таких матерів.
Протягом звітного періоду відмов від новонародженої дитини не було.
Працівники Центру беруть участь у профілактичних рейдах «Діти вулиці»,
«Вокзал» з метою виявлення безпритульних та бездоглядних дітей, а також
виявлення неповнолітніх, які споживають алкогольні напої, наркотичні засоби,
палять.
При Голованівській районній державній адміністрації діє координаційна
рада з питань профілактики наркоманії та протидії злочинності, пов’язаної з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів,
завданням якої є координація діяльності місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, районних та
громадських організацій з питань реалізації державної політики щодо
профілактики наркоманії, протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів.
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.
Першоосновою економічного і культурного розвитку суспільства є результати
інтелектуальної діяльності людини – науково-технічної і художньої творчості.
Тому владою одним із важливих стратегічних завдань визначено підвищення

культури громадян, створення максимально сприятливих умов для творчої
роботи.
Основними напрямками соціокультурної діяльності бібліотек району є
національно-патріотичне виховання, краєзнавство, народознавство, правова освіта
населення. Робота бібліотек координується з різними установами, закладами,
відділами райдержадміністрації. У бібліотеці створені постійно діючий стенд «Ви
першими стали за гідність, за волю!», де зібрані матеріали про воїнів-земляків,
учасників АТО. Функціонує створений на базі районної бібліотеки для дорослих
інформаційно – ресурсний центр, основним завданням якого є надання
безкоштовних інформаційних послуг з питань правознавства для жителів району.
Голованівська районна бібліотека для дорослих брала участь у обласному
конкурсі з популяризації творчості М.Кропивницького, за що була відмічена
грамотою Кіровоградського обкому профспілки працівників культури за
багаторічну просвітницьку, соціокультурну діяльність, популяризацію творчості
класика української літератури М.Кропивницького, активну участь в житті
місцевої громади та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. До грамоти додався і
цінний подарунок: портативна станція для гаджетів, яка дасть ще більші
можливості для належного обслуговування користувачів та проведення масових
заходів. Наша бібліотека брала участь у обласному конкурсі соціальних проектів
для молоді «ДобраДІЯ». У бібліотеках здійснюється пріоритетне пільгове
обслуговування користувачів-дітей з обмеженими фізичними можливостями,
сиріт, дітей, що перебувають під опікою, дітей учасників АТО, з багатодітних та
неповних сімей.
У Голованівській районній дитячій школі мистецтв працює 3 відділи:
естетичний (хореографічний клас, образотворчого мистецтва), вокальнотеоретичний (класи сольного співу та музично-теоретичних дисциплін), музичний
(класи баяна, акордеона, духових інструментів, бандури, скрипки, фортепіано). У
Побузькій дитячій музичній школі працюють 3 відділи: вокально-хоровий та
теоретичних дисциплін, народно-духовий та фортепіанний.
Протягом звітного періоду закладами культури клубного типу
Голованівського району та районним будинком культури було проведено ряд
культурно-мистецьких заходів. Серед них: відзначення державних свят та
пам’ятних дат, проведення культурно-мистецьких заходів районного значення, які
включають конкурси, фестивалі, концерти, вогники, дискотеки, виставки.
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. В загальноосвітніх навчальних закладах працюють

гуртки спортивного напрямку працюють групи баскетболу, волейболу, групи
футболу та група легкої атлетики.
В районі функціонує дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти ,
молоді та спорту райдержадміністрації. В школі навчається 304, дітей з якими
працюють 11 тренерів-викладачів з дзюдо, футболу, важкої атлетики, волейболу
та гирьового спорту. ДЮСШ фінансується з районного бюджету.

