Про стан справ у галузі, сфері діяльності щодо розвитку Голованівського
району у січні-травні 2017 року
Стан соціально -економічного розвитку району
Динаміка соціально – економічного розвитку території
Промисловість
На території району працюють підприємства основного облікового кола, якими
вироблено промислової продукції за 4 місяці 2017 року на суму 495469,6 тис.грн. (83,3%) і
реалізовано готової товарної продукції на суму121 285,7 тис.грн (без урахування ТОВ
«Метсервісгруп», ТОВ «Побузький завод абразивів») і склало 117,4%.
Структура реалізованої промислової продукції:
Переробна промисловість -4,2%, у тому числі виробництво харчових продуктів і напоїв4,2%, легка промисловість - 0,22%, машинобудування -%, металургійне виробництво 95%, виробництво деревини - 0,18%, добувна промисловість - 0,40%.
Збільшено виробництво в галузі: лісового господарства, переробній промисловості.
Підприємством ТОВ «Відродження» проводиться будівництво цеху екстракції
з
продуктивністю 800 тонн за добу по насінню соняшника та отримання екстракційної олії та
шроту на суму 6 млн.грн. В стадії розроблення детальний план території.
Проводиться проектування електростанції на твердому паливі «Відходи соняшнику»
потужністю до 6 МВт. ТО виготовлено американськими спеціалістами, проект замовлено у
«Укренергочернет» м.Харків.
За звітний період на ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» проводились
ремонти технологічного обладнання (капітальні ремонти).
ПП «АВКУБІ» проводить будівництво допоміжних будівель, приміщень закривання води
Лебединської ГЕС і ДП «Голованівський лісгосп» придбано автомобіль.
Працює комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків,
проведено 4 засідання та комісія з питань санації, реструктуризації та банкрутства
підприємств. Протягом 4х місяців відбулося 1 засідання комісії.
Відповідно до рішень вищезазначених комісій видані протокольні рішення.
Підприємства, в яких є кредиторська заборгованість, яка була б достатня для
порушення справи про банкрутство відсутні.
Підприємництво
Об’єкти інфраструктури підтримки малого бізнесу в районі (надання послуг,
кредитів):
2- кредитні спілки, 1- асоціація фермерів Голованівського району, 4- філії банків,
1- Центр адміністративних послуг.
Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення – 3
одиниці. Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення –
52,0 од. Частка найманих працівників середніх підприємств у загальній кількості найманих
працівників – 58,8%.
Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) середніх підприємств у
загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) – 63,9%.
Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у загальному
обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) – 36,1%.

Розроблена та затверджена від 26 лютого 2016 року № 46 четвертою сесією сьомого
скликання районної ради відповідна Програма.
За 5 місяців 2017 року звернень від підприємців щодо передачі в оренду або у власність
приміщень комунальної власності для здійснення основної діяльності не було.
В разі потреби, райдержадміністрація залучає представників підприємницьких
структур, громадських організацій підприємців до розробки та обговорення проектів
нормативно-правових актів (регуляторних актів) у сфері господарської діяльності.
Згідно Програми передбачені кошти для розвитку малого підприємництва в сумі 100
тис.грн.
06 березня 2017 року укладено договір про спільну діяльність щодо фінансової підтримки
суб’єктів підприємництва з Регіональним фондом підприємництва у Кіровоградській
області, де є співфінансування, спрямоване на фінансову підтримку малого підприємництва
на загальну суму 15 тис.грн.
В місцевій газеті «Чисте джерело» від 6 травня поточного року висвітлена інформація
щодо конкурсу бізнес- проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва.
Станом на 01.06.2017 року адміністратором центру адміністративних послуг
зареєстровано 2504 заяв на надання адміністративної послуги. З них надано дозволів 2350,
(інші 103 це – відмови) та 51 надано консультацій.
Для роботи державного реєстратора виділено приміщення в ЦНАПІ, в наявності
є комп’ютерна техніка. Виготовлено інформаційні стенди щодо надання адміністративних
послуг та скриньку для скарг.
Затверджений графік особистого прийому керівництвом райдержадміністрації, який
разом з графіком особистого прийому керівництвом облдержадміністрації, та графік роботи
адміністраторів центру, державних реєстраторів вивішені на видному місці ЦНАПу.
Введено посад державних реєстраторів реєстрації речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень -2 посади. На дані робочі місця переведено 2 особи з управління юстиції, які
раніше здійснювали дану реєстрацію. Крім цього Голованівською селищною радою
придбано техніку державним реєстраторам з державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень (3 комп’ютера і 3 принтера) і проведено ремонт
приміщення.
Укладено договір оренди визначеного майна, що належить до державної власності з
регіональним відділенням Фонду державного майна України в Кіровоградській області
(приміщення казначейської служби) на оренду приміщення для складання архівних справ
загальною площею 35 м2.Дані кабінети знаходяться в одному ж приміщені із ЦНАП.
Сільське господарство
Структура валового виробництва сільського господарства по району складає:
рослинництво - 86,4% , тваринництво-13,6% .
У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається збільшення ВП
до відповідного періоду минулого року. Так станом на 01 червня 2017 року обсяги
валової продукції сільського господарства склали 32,336 млн. грн. (за оперативними
даними) –113,6%, і у сільськогосподарських підприємствах ріст – 0,204млн. грн. –
108,5%.

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.
На даний час на весь район лише у двох підприємствах представлена галузь
тваринництва – це ТОВ АПК «Розкішна» та ФГ «Колосок – ВТ».
Закуплено 9 одиниць техніки на суму 8 873 млн.грн., ФГ «Славутич» придбано каток
1 шт. на суму 42 тис.грн., борона 1шт. -396 тис.грн., оприскувач 3 шт. – 703 тис.грн.
Протягом останніх 5-7 років та на найближчу перспективу господарства району та
одноосібники проводять оновлення та заміну старих сортів польових культур на більш нові
генетично кращі з високим потенціалом врожайності – стосується, як зернових так і
технічних сільськогосподарських культур. При впровадженні інтенсивних систем захисту
рослин, засобів захисту, регуляторів росту рослин в поєднанні з новими більш врожайними
сортами в районі досягнуто значно вищих показників врожайності , що в свою чергу сприяє
збільшенню виробництва валової продукції.
Підприємства району приймають участь у ярмарках, виставках «АГРОЕКСПО».
На території району 2-3 рази на місяць проводяться сільськогосподарські ярмарки за
участю сільськогосподарських та переробних підприємств, фермерських та особистих
господарств, приватних підприємців, де представлений асортимент сільськогосподарської
продукції за цінами товаровиробника, реалізовуються борошно, олія, крупи, м'ясо свинини,
баранини, риба, цукор, овочі, продукція народних майстрів району.
ТОВ АПК «Розкішна» отримано декларацію про початок підготовчих робіт на
розширення елеватора в ст.Ємилівка загальним об’ємом 100 тис.куб.м. Проект в стадії
завершення. Розробник проектно- кошторисної документації –ПП «Южная Пальмира»
м.Одеса.
Виробництво тваринної продукції
по всіх категоріях станом
на 01.06.2017:
м’ясо – 1435,7 тонн - 135%,
молоко –4463,7 тонн - 99%,
яйця – 9720 тис. шт. – 100%
Наявність поголів’я всі категорії
кінець місяця:
Велика рогата худоба по району
3281 гол. - 95%,
у т.ч. корови -1547гол. - 84%,
свині – 4043 гол. - 35%,

Виробництво тваринної продукції
по с/г підприємств станом
на 01.06. 2017:
м’ясо – 0 тонн -100%,
молоко – 2,7 тонн - 82%,
яйця – 0 млн. шт. - 0%.
на Наявність поголів’я у с/г підприємств
Велика рогата худоба по району – 36 гол.
- 59%,
у т.ч. корови – 7 гол.-47%,
свині –243 гол. - 72%,

вівці 2872 гол. -89%,
птиця – 26 600 гол. –100%,

птиця 0 гол - 0 %,
вівці, кози – 872 гол. – 86 %,

Будівництво
Загальна протяжність автомобільних доріг, які проходять територією Голованівського
району складає 353,28 км., з них :
- дорога державного значення Ульяновка-Миколаїв – 37,58 км, а також дороги
місцевого значення – 315,7 км., з них :
- територіального значення – 36,1 км;
- обласного значення – 121,5 км;
- районного значення – 152,9 км.
Більш ніж 50% всіх доріг району потребують, як поточного так капітального ремонту.
За рахунок інших коштів спеціального фонду на 2017 рік заплановано
проведення капітального ремонту доріг Грузької сільської ради на суму 390 000,00
грн.

Станом на 01 червня 2017 року Голованівською селищною радою використані обсяги
видатків, спрямованих у 2017 році за рахунок місцевих бюджетів Кіровоградської області
на фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг загального фонду на суму 229 939,00 гривень та
спеціального фонду на суму 373 087,60 гривень.
Філією «Голованівський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор» виконано
робіт за січень-травень 2017 року:
- державні дороги на суму 1 664,4 тис.грн.,
- територіальні та місцеві дороги на суму 1 572,4 тис.грн.,
- роботи виконані за прямими договорами – 654,8 тис.грн.
Всього робіт виконано на 3 891,6 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 буде поновлюватися в серпні-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, Люшнювата 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.
Здійснювалися 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 несанкціонованих
сміттєзвалищ.
В районі відсутнє централізоване теплопостачання та теплопостачальні підприємства,
усі будинки опалюються індивідуальними котлами. Тому немає потреби у встановлені
приладів обліку теплової енергії.
Станом на 01 квітня 2017 заборгованість за житлово-комунальні послуги по
Побузькому комунальному підприємству «Аква - Сервіс 07» складає 518,4 тис. грн., по
Голованівському комбінату комунальних підприємств – 56 517 тис.грн.
Транспорт
В січні місяці поточного року проведено конкурс з перевезення пасажирів на
внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування. На об’єктах
конкурсу «Голованівськ –Цвіткове», «Голованівськ-Люшнювате» визначено приватне
підприємство «Євротранс ЮГ».
На конкурс з перевезення пасажирів було подано документи одним претендентом ПП
«Євротранс ЮГ».
У січні – березні 2017р. автотранспортними підприємствами Голованівського району
(з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами - підприємцями) перевезено 35
тис. тонн вантажів, що на 4,8% більше ніж у січні – березні 2016р., вантажооборот
зменшився на 25,8% і становив 1,6 млн. т. км.
Питома вага вантажних перевезень по району у загальному обсязі вантажних
перевезень по області склала 2,1%.
У січні – березні 2017р. перевізниками Голованівського району перевезено 6,8 тис.
пасажирів, що на 28,3% більше ніж у відповідному періоді минулого року, пасажирооборот
збільшився у 1,5 раза і склав 0,9 млн. пас. км.
Питома вага пасажирських перевезень по району у загальному обсязі пасажирських
перевезень по області склала майже 0,1%.
В 2017 році в журналі приймального відділення Голованівської ЦРЛ було
зареєстровано 9 випадків звернень громадян з тілесними пошкодженнями, отриманими
внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Основними причинами звернень є травми –9
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 лікування у відділення Голованівської ЦРЛ чи до обласної лікарні
Торгівля
Торговельна і побутова мережа в районі і складає 261 та 49 об’єкта відповідно, також
55 ларьків, 32 кафе, бари, 1 ресторан та 10 автозаправочних станцій.
При райдержадміністрації створена районна робоча група по координації і контролю
ситуації на споживчому ринку району, якою здійснюється детальний аналіз

обґрунтованості рівня цін, торговельних надбавок, визначення і реалізацію заходів
щодо недопущення необґрунтованого зростання цін.
Відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
від 5 травня 2011 року № 386-р «Про регулювання цін на основні продовольчі товари»
суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівельну діяльність повинні дотримуватись
вимог чинного законодавства щодо встановлення граничних торгівельних надбавок до
оптової ціни виробника (митної вартості), які визначені у вищезгаданому документі. Всі
суб’єкти господарювання отримали копії даного розпорядження. Також, неодноразово
надавалися статті в засоби масової інформації щодо даного питання.
Також,проводяться перевірки роздрібної торгівлі. На території Голованівського району
фактів торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами поза стаціонарними
об’єктами торгівлі під час перевірок робочою групою не виявлено.
Проведено перемовини із керівниками ринків та закладів торгівлі щодо недопущення
розміщення місць стихійної торгівлі на прилеглих до об’єктів територіях.
Управлінням Держпродспоживслужби у Голованівському районі проводилась
інформаційно-розяснювальна робота серед населення, щодо можливих ризиків, негативних
наслідків для здоров’я від товарів, які реалізуються на стихійних ринках.
Інформація була розміщена шляхом публікацій у поданих до друку статтях:
«Стихійна торгівля – проблема сьогодення!» та «Стихійна торгівля – лихо населенню…» в
місцевих газетах: «Вісник Голованівщини» та «Чисте джерело».
В розміщеній інформації наголошено, що стихійна торгівля – потенційна небезпека
для споживача. Продукти харчування, які безконтрольно реалізують несумлінні
підприємці, приватні особи з рук, не пройшли лабораторний контроль, не мають
відповідного маркування, не упаковані належним чином. Отже, їх споживання може
спричинити небезпечні гострі кишкові інфекції. Позиватися ж до суду за шкоду, заподіяну
здоров’ю, підстав не буде – відповідача немає.
В бесідах наголошується про те, що найефективніший спосіб боротьби зі стихійною
торгівлею – не купувати продуктів харчування у невстановлених місцях.
З метою ліквідації та запобігання виникнення несанкціонованої торгівлі створено
робочу групу та затверджено план заходів щодо ліквідації стихійної торгівлі.
Завідувачами дільничих 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 поточному році відкрито 3 магазини «Білоруська косметика»- Надольняк Наталія
Вікторівна, Магазин «Atlantic»- Лужанський Геннадій Олегович, «Вацак» - кондитерські
вироби.
Будуються 2 магазини по вулиці Ринковій в смтГолованівськ.
2.Виконання бюджету та проблемні питання у цій сфері
Вживалися заходи щодо збільшення надходжень до бюджету, погашення податкового
боргу, збільшення ставок по місцевих податках і зборах.

·

·

Загальний фонд у травні 2017 року виконано в сумі 7 204,1 тис. грн., що на 31,4%
більше планових завдань (5 483,3 тис. грн.).
Загальний фонд у січні-травні 2017 року виконано в сумі 37 038,2 тис.грн., що на 42,7%
більше планових завдань (25 957,4 тис.грн.)
Не виконано бюджет до затвердженого плану плата за землю - Наливайківської
сільської ради, Розкішненської сільської ради.
Відсутня заборгованість по виплаті пенсій та допомоги станом на 01 червня 2017 року.
3.Енергетика та енергозбереження
Виробництво альтернативних видів джерел енергії (пелети) здійснюють виробники
ТОВ «Відродження та ТОВ «Рапсо-Дія». Даними підприємствами придбано механізми
гранулятори по виготовленню пелетів із відходів (лушпиння) соняшника.
Серед закладів соціальної сфери газифікованим є ЦДЮТ в смт. Побузьке, який
переведений на електроопалення. Дане приміщення додатково
обігрівається за
допомогою електрокамінів на період опалювального сезону.
Загалом впровадження енергоефективних заходів та прийняття відповідних мір
сприяє значній економії бюджетних коштів та раціональному використанню природних
енергетичних ресурсів та модернізації паливних систем та технологій дозволить в
майбутньому досягти більшої економії коштів, а також сприятиме створенню нових
робочих місць та зміцненню енергетичної незалежності Голованівського району.
До енергетичних ресурсів району, які придатні до використання у суспільному
виробництві та забезпеченні життєдіяльності населення можна віднести:
відходи сільськогосподарського виробництва
Основний матеріал який може використовуватись і активно впроваджується у
використання як вторинний ресурс для зменшення використання видобувних
енергоресурсів і запровадження використання відновлювальних це лушпиння соняшника
та пілети із соломи.
Відходи лісоводства
на території району здійснює господарську діяльність державну підприємство
ДП»Голованівське ЛГ».Лісове господарство активно займається підтримкою програми
енергозбереження, так наприклад по всіх приміщеннях ДП «Голованівський лісгосп»
встановлені енергозберігаючі лампи, встановлено піролізний котел «VERNER» з
електронним регулятором виходу тепла, що дозволяє економити на паливі, всі вікна
замінені на металопластикові склопакети для збереження тепла. Окрім цього в лісгоспі
розроблено бізнес-план по виробництву паливних брикетів з відходів деревини.
Шукаються можливості залучення коштів для
його реалізації.
·
Вітроенергетика
Умовою успішного впровадження вітроенергетичних установок є середньорічна
швидкість вітру не менша ніж 4,25 м/с. За даними Гайворонської метеостанції по
Гайворонському і Голованівському районах середньорічна швидкість вітру в минулих
роках складала близько 2,4 м/с, тому застосування вітроенергетичних установок є мало
перспективним. Однак, в сільському господарстві на одному фермерському господарстві
планувалося впровадження автономних вітроустановок для використання у зрошенні
овочівництва. Але за розрахунками це є недоцільно.
·
Побутові відходи

Утилізуються шляхом транспортування їх на сміттєзвалище. На території району діє 21
сміттєзвалище. Переробка не здійснюється.
·
Мала гідроенергетика
Одним із перспективних напрямків впровадження енергоефективних технологій та
альтернативних енергетичних ресурсів у Голованівському районі є мала гідроенергетика
зокрема будівництво і відновлення гідроелектростанцій малої потужності на р. Ятрань.
А саме на території району проведено будівництво 3-х міні гідроелектростанцій ТОВ
«Гідроенергоінвест» в селах Перегонівка, Полонисте, Давидівка, потужністю 200 кВт
кожної. Вартість проекту - 44 млн. грн.
Також побудовано Лебединську ГЕС підприємством ПП»АВКУБІ» , на 2017 рік
підприємство планує будівництво додаткових приміщень на ГЕС.
Продовжується поступова заміна ламп на більш енергоефективні. Проводяться інші
заходи для дотримання розпорядниками бюджетних коштів лімітів споживання
енергоносіїв.
В районі не має теплопостачальних організацій, а діє індивідуальне опалення. Що
стосується газу то на території району централізоване опалення природним газом
відсутнє. В смт. Побузьке та с. Капітанка здійснюють обігрів індивідуальними газовими
колонками.
В сільському господарстві:
Сільськогосподарські товариства впроваджували облік електроенергії лічильниками з
таймерами для роздільного обліку електроенергії за кошти підприємства. Деякі з
господарств придбали і встановили лічильники мотогодин для контролю витрат палива.
Господарства використовують сучасну техніку, технології, що дозволяє
значно
економити кошти, енергоносії, зменшувати енергозатрати та виконувати кілька заходів за
1 процес. Проводилася заміна двигунів тракторів для покращення роботи та значного
зменшення витрат палива при роботі цього транспорту.
В районі встановлено новітню сонячну підстанцію, яка виготовляє електроенергію,
використовуючи сонячне проміння. Громадянином І.Ю.Андрійчуком
встановлено на даху свого будинку сонячну підстанцію. Вона підєднана до загальної
електромережі України. Тобто електроенергія не акумулюється, а віддається для
використання в районі.
Підстанція потужністю 27 кіловат включає в себе 103 сонячні батареї, які розташовані
на даху будинку.
Сонячна станція працює лише в ясну погоду. В нічній період, в той час, коли вона покрита
снігом, електроенергія не виробляється, а в похмуру погоду батареї працюють на 70
відсотків нижче своєї потужності. За вироблену електроенергію оплачуватиметься
обленерго за «зеленим тарифом»-0,47 євро за 1 кіловат. Також автоматично буде зніматись
прибутковий податок і військовий збір.
Виробляється 1200 квт в місяць.
Загалом, впровадження енергоефективних заходів та прийняття відповідних мір сприяє
значній економії бюджетних коштів та раціональному використанню природних
енергетичних ресурсів та модернізації паливно-енергетичного комплексу. Подальше
запровадження сучасних паливних систем та технологій дозволить в майбутньому досягти

більшої економії коштів, а також сприятиме створенню нових робочих місць та зміцненню
енергетичної незалежності Голованівського району та України в цілому.
Розроблена районна Програма з енергозбереження на 2017-2020 роки та подана на
затвердження на черговій сесії районної ради.
4. Інноваційно-інвестиційна діяльність
ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» відноситься до першої групи
підприємств, яке взято на державний облік і має технологічне обладнання, на якому
впроваджуються передові існуючі технології з низьким рівнем відходів і зведенням до
мінімуму впливу викидів в цілому на навколишнє природне середовище. 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.
Розробляються заходи по переробці відходів виробництва з метою досягнення
безвідходного виробництва. Це дасть можливість, з одної сторони, найбільш ефективно
використовувати природні ресурси, повністю переробляти відходи в товарну продукцію, а з
іншої – знизити кількість відходів і тим самим зменшити їх негативний вплив на екологічну
систему.
Проведено роботи по реконструкції газоочисного обладнання 1 ступені ТВП №4 ТОВ
«Побужський феронікелевий комбінат».
Виготовлено проект по модернізації газоочисного обладнання ТВП №1-4 , вартістю біля
700 тис.грн. Заміщено при реалізації проекту 650-700 тис.м3/міс. природного газу.
На початок квітня підприємством ТОВ «Відродження» проводиться будівництво
цеху екстракції з продуктивністю 800 тонн за добу по насінню соняшника та отримання
екстракційної олії та шроту на суму 6 млн.грн. Проводиться проектування електростанції
на твердому паливі «Відходи соняшнику» потужністю до 6 МВт. ТО виготовлено
американськими спеціалістами, проект замовлено у «Укренергочернет» м.Харків.
За звітний період на ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» проводились
ремонти технологічного обладнання.
ПП «АВКУБІ» проводить будівництво допоміжних будівель, приміщень закривання води
Лебединської ГЕС.
Крім цього побудовано магазин в смтГолованівськ, проведено заміну котлів, вікон і дверей
в школах району, утеплено фасад Побузької селищної ради.
Зовнішньоекономічною діяльністю займалися: ДП «Голованівське ЛГ»,
«Побузький абразивний завод», ТОВ «Відродження» та ТОВ «Георгбіосистем».
Експортувалася продукція – харчові та мінеральні продукти, олія, лісоматеріали.

ТОВ

5.Вирішення проблем ЖКГ, стан оплати послуг населенням за житловокомунальні послуги
Станом на 01 червня 2017 заборгованість за житлово-комунальні послуги по
Побузькому комунальному підприємству «Аква - Сервіс 07» складає 795 тис. грн., по
Голованівському комбінату комунальних підприємств – 58,588 тис.грн.
Станом на 01 червня 2017 року поточна заборгованість за електроенергію складає 3
млн. 506 тис. 378 грн., з них: обласний бюджет – 0 грн., МБ – 0 грн., ДБ – 18137 грн.,

промисловість 6542 грн. не промислові споживачі 20455 грн., населення – 3 млн. 461 тис.
242 грн., що збільшилася на 443 тис. грн. до початку 2017 року.
Інформація щодо споживання та розрахунків за енергоносії (по всіх категоріях
споживачів) станом на 01 червня 2017 року
Енергоносії
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В 2017 році були викрадення проводу А-25 в кількості 183,3 кг., а
трансформаторного масла не було.
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Всього абонентів, які користуються природнім газом – 2612 особи. Борг мають 797
осіб на суму 365,3 тис.грн. Відключено – 12 абонентів.
6.Соціальний захист та подолання бідності
Зайнятість населення
Протягом січня-травня 2017 року на обліку в Голованівському районному центрі
зайнятості перебували 921 особа з числа безробітних.
Соціально-демографічна структура свідчить, що жінки становлять 38% від кількості людей,
що звернулися до служби зайнятості, молодь віком до 35 років 15%. В порівнянні з
минулим роком молодіжне безробіття зменшилося на 3%.
Протягом 5 місяців 2017 року 75 роботодавцями було заявлено 460 вакансій. У січнітравні 2017 році за направленням служби зайнятості працевлаштовано 286 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 115 осіб.
На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат єдиного внеску
працевлаштовано 2 особи.
У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали участь 338
безробітних, проходили професійне навчання та підвищували кваліфікацію за
направленням служби зайнятості 178 осіб.
На 01 червня 2017 року зареєстрованих безробітних було 489 осіб, з них 393 осіб
одержували допомогу по безробіттю.
В базі даних центру зайнятості по Голованівському районі налічується 49 вакансій
станом на 01.06.2017 року, навантаження на одне вільне робоче місце становить 10 осіб.

7.Стан справ у закладах:
Освітянська галузь району має бюджет на 2017 рік -84,7 млн.грн. З них профінансовано
на 01 травня 2017 року – 33,3 млн.грн. (Зарплата – 28,2 млн.грн, енергоносії -1,5 млн.грн.,
харчування -1,7 млн.грн.).
Охорона здоров’я бюджет 33,7 млн.грн. Профінансовано 13,8 млн.грн.
(зарплата -12,6 млн.грн., енергоносії – 1,2 млн.грн., харчування – 0,103 млн. грн.).
Бюджет галузі культура на 2017 рік складає 8,7 млн. грн. Профінансовано 3,4 млн. грн.
(Зарплата 3,1 млн. грн., енергоносії -0,179 млн. грн.).
На спорт заплановано – 1,2 млн. грн. Профінансовано 0,474 млн. грн. З них на зарплату
-0,407 тис.грн., енергоносії 0,10 тис.грн.
В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів вишукано можливість та
спрямовано у 2017 році із районного бюджету більше 3 млн.грн. на реалізацію заходів
цільових програм.
освіта
Реформування мережі навчальних закладів створило умови для поліпшення якості
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, рівного доступу до
якісної освіти, розв’язання питань кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
Систему загальної середньої освіти району, після проведеної реорганізації становлять
у складі новоствореного Голованівського освітнього округу 3 навчально-виховних
об’єднань, основу яких становлять 3 опорних загальноосвітніх навчальних заклади, 2 з них
в селищах міського типу , у складі яких перебувають 24 філії, що знаходяться в сільській
місцевості. Загалом системою загальної середньої освіти охоплено 2547 дітей. Також до
об’єднань входять 2 позашкільних та 13 дошкільних навчальних закладів.
Систему дошкільної освіти складають окрім 13 ДНЗ, ще 16 філій опорних закладів які
віднесено до типу «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад»,
що дає можливість надавати якісні послуги дошкільної освіти населенню всього району.
Системою дошкільної освіти району охоплено 956 дітей.
Планово проводиться поліпшення матеріально-технічної бази опорних закладів та їхніх
філій. Модернізовано 4 котельні з метою зменшення витрат на енергоресурси, та
поступового переходу на альтернативні види палива.
З метою забезпечення підвозу до опорних закладів у 2016 році придбано 2 шкільних
автобуси.
Навчально-виховний процес у закладах освіти району забезпечують 449 педагогічних
працівників. Мають вищу освіту на рівні спеціаліста – 396; незакінчену вищу на рівні
бакалавра – 11; середню спеціальну освіту на рівні молодшого спеціаліста – 42.
Спеціалістів вищої категорії – 130; першої категорії – 138, другої категорії 69, спеціалістів
112. Вчителів методистів – 13, старших учителів – 60. Працюючих пенсіонерів у
загальноосвітніх навчальних закладах – 53, що становить 11,0%, із них керівного складу –
2.
В ПТУ №38 смт Голованівськ навчається 302 учні за професіями:
·Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Водій категорії «С»
·Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій категорії «В,С»

·Оператор комп’ютерного набору. Офісний службовець (бухгалтерія)
·Кухар-кондитер
Працює 74 працівника, з них викладачів - 20, майстрів – 18
За період з 01.01.2017 по даний час ПТУ №38 має такі досягнення:
Проведено на базі училища ІІ етап обласного конкурсу фахової майстерності серед
учнів професійно-технічних навчальних закладів Кіровоградської області з професії
“Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування”. Переможцем став
учень нашого училища Столовник Андрій. Учень разом з майстром виробничого навчання
приймав участь у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед учнів професійнотехнічних навчальних закладів з даної професії.
Нагородження директора ПТУ № 38 Леонтюка Богдана Борисовича та шефповара
училищної їдальні Довгу Наталію Олександрівну медалями за благодійність, за їхню
підтримку учасників бойових дій у зоні АТО.
Участь у міжнародній виставці сільськогосподарської техніки «Агроекспо-2016» м.
Кропивницький, де були представлені експонати технічної творчості професій училища та
випічка кухарів-кондитерів.
Учениця Бекало Анна Миколаївна ПТУ№ 38 смт. Голованівськ разом із викладачем
Мельником Олександром Валентиновичем, взяли участь у Всеукраїнському бізнес-турнірі
"Стратегія фірми-2017" та були відзначені Сертифікатом Півфіналіста шкільної ліги IV
Всеукраїнського бізнес-турніру "Стратегія фірми-2017".
Участь у обласній виставці декоративно-ужиткової творчості учнів ПТНЗ «Традиційне
мистецтво Японії очима української молоді» представлено 2 вироби, які були відзначені.
Участь у обласній виставці художньої та технічної творчості де були представлені 26
виробів.
Перемога учня Жилового Андрія у обласному краєзнавчому конкурсі учнівської молоді «Я
пам’ятаю! Я пишаюсь!»
Участь у акції приуроченій святкуванню великодня в якій були задіяні навчальні групи
Кухарів-Кондитерів під керівництвом досвідчених майстрів виробничого навчання. Учні
випікали Великодні паски для воїнів які приймають участь в АТО.
культура
Мережа закладів культури району системи Міністерства культури України налічує
62 установи і не змінилася в порівнянні з минулим роком. З них: 27 клубних закладів, 31
бібліотека, 2 музеї комунальної власності, Голованівська дитяча школа мистецтв та
Побузька дитяча музична школа.
За січень-травень 2017 р. галузь профінансовано на загальну суму 3475,9тис., у тому
числі село;- 1075,9 тис.грн. З них на заробітну плату з нарахуваннями – 3046,6тис. грн., на
село - 1048,8 тис.грн. На оплату енергоносіїв – 183,6 тис.грн., теплопостачання – 61,4
тис.грн. Отримано 155,6 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».

охорони здоров’я
Діяльність галузі охорони здоров’я була направлена на покращення матеріальнотехнічної бази, а також покращення якості та доступності медичної допомоги.
Основним завданням є забезпечити належне функціонування медичних закладів.
Кількість лікарняних закладів, а також кількість амбулаторно-поліклінічних закладів в
районі на 2017 рік є таким: 1 центральна районна лікарня з поліклінікою.
Лікувально – профілактичні заклади району забезпечені коштами
для придбання
медикаментів для надання безкоштовної медичної допомоги.
Чисельність лікарів усіх спеціальностей становить 57 чоловік. Зараховані лікарі інтерни:
хірург, акушер-геніколог, отоларинолог.
Лікувально - профілактичні заклади району потребують забезпечення лікарями –
терапевтами, лікарем кардіологом, лікарями – загальної практики сімейної медицини. Всі
лікарі та середні працівники прийшли передатестаційні курси і атестовані своєчасно
(мають І, ІІ та вищу категорії).
Абсолютна кількість лікарняних ліжок по всьому районі становить 160ліжок,130 в
Голованівський ЦРЛ та 30 ліжок в Побузькій філії Голованівської ЦРЛ.
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.
Розроблені проекти:
-реконструкція частини нежитлової будівлі під розміщення твердопаливної котельні філії
Голованівської ЦРЛ;
-капітальний ремонт системи аварійного живлення головного корпусу;
-капітальний ремонт операційного та приймального відділення ЦРЛ;
- капітальний ремонт поліклініки ЦРЛ;
-капітальний ремонт входу головного корпусуЦРЛ;

-капітальний ремонт (демонтаж) нежитлової будівлі ренгенкабінету Голованівської ЦРЛ.
Розробником ПКД ФОП Ілясов О.І. .Кропивницький.
В районі рахуються 2 приміщення стаціонарних відділень в с. Троянка де проживало
19 та с. Перегонівка – 21 мешканців .
Стаціонарні відділення утримуються з коштів місцевого бюджету.
Протягом минулого 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.
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 тренеріввикладачів з дзюдо, футболу, волейболу та гирьового спорту.
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.
робота з жінками, молоддю та неповнолітніми
Протягом січня-травня 2017 року проведено 61 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
67 перевірок, про що свідчать
складені акти обстежень умов проживання.
Виявлено випадки безвідповідального ставлення батьків до батьківських обов’язків.
Батьків попереджено щодо умов проживання та виховання дітей. Дані сім’ї перебувають
під контролем.
Органом опіки і піклування протягом січня місяця до районного суду позовні заяви
щодо позбавлення батьківських прав не направлялись. Притягнень до адміністративної
відповідальності по статті 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обов’язків) не
було.
Службою у справах дітей ведеться облік дітей, які зазнали насильства в сім’ї, інших
форм жорстокого і неналежного поводження.
З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі заступником
голови райдержадміністрації видано відповідне доручення від 30 січня 2017 року № 01-

05/2/3, яким передбачено протягом 2017 року проведення заходів щодо здійснення
контролю за дотримання культурно-розважальними закладами та закладами масового
збору молоді нормативно-правових актів щодо порядку відвідування, перебування в них
дітей, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження
наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості. Затверджено склад робочої
групи та графік проведення рейдів на 2017 рік. До складу робочої групи залучено
представників служби у справах дітей, відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
дирекції ПТУ №38, представника Голованівського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській області.
З метою запобігання виникненню негативних явищ у молодіжному середовищі та
захисту прав дітей на здоров’я і безпеку життєдіяльності, додержання правопорядку,
заборони продажу неповнолітнім алкогольних та тютюнових виробів проведено 12
спільних перевірок по місцях масового збору молоді (бари, території парків) щодо, в ході
яких перевірено 33 об’єкти.

