Про підсумки соціально-економічного розвитку
Голованівського району
за січень – травень 2019 року
З метою покращення роботи із зверненнями громадян головою
райдержадміністрації створено районну постійно діючу комісію з розгляду
звернень громадян. Так протягом січня – квітня 2019 року проведено 4 засідання
постійно діючої комісії де, проблемні питання, порушені у зверненнях громадян, а
також листи, що надійшли з органів влади вищого рівня.
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 травні 2019 року виконано в сумі 10 652,4 тис. грн., що
становить 109,2% від планових завдань 9 752,0 тис. грн.
Загальний фонд у січні-травні 2019 року виконано в сумі 52 905,8 тис.грн.,
що на 7,8% більше планових завдань (49 093,5 тис.грн.)
Не виконано бюджет до затвердженого плану доходи загального фонду –
Побузька селищна рада, Вербівська, Клинівська, Межирічківська, Молдовська,
Наливайківська, Пушківська, Розкішненська, Свірнівська та Троянська сільські
ради; в тому числі місцеві податки та збори - Побузька селищна рада, Вербівська,
Клинівська, Межирічківська, Молдовська, Наливайківська, Пушківська,
Розкішненська, Свірнівська та Троянська сільські ради; плата за землю Голованівська
селищна
рада,
Вербівська,
Клинівська,
Молдовська,
Наливайківська, Пушківська та Семидубська сільські ради; єдиний податок –
Побузька селищна рада, Вербівська, Ємилівська, Клинівська, Липовеньківська.
Межирічківська, Молдовська, Перегонівська, Пушківська, Розкішненська, та
Троянська сільські ради.
Відсутня заборгованість по виплаті пенсій та допомоги станом на 01 червня
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 по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та
відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10

і більше осіб) за І квартал 2019 року порівняно з відповідним періодом 2018 року
зросла на 31,1% і становила 8 566 грн.
Середньооблікова чисельність штатних працівників -5547чол.-102,8%.
Найвищі зарплати – АФ «Хлібороб», ТОВ «Відродження», ДП
«Голованівське ЛГ», ТОВ «Студія аграрних систем», ТОВ «ПЗА».
Відповідно до державної статистичної звітності, заборгованість із заробітної
плати згідно визначеного переліку підприємств, які звітують до районного
відділу статистики, станом на 01 червня 2019 року становить 30,7 тис.грн.
Промисловість
Основною потужною бюджетоутворюючою галуззю господарського
комплексу регіону, яка зумовлює стабілізацію соціального стану є промисловість.
Підприємствами Голованівського району у січні- травні 2019 року
реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму майже 0,9 млрд.грн.
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%
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» видано 3
кредити та проведено відшкодування.
Для забезпечення надійної роботи мереж водопостачання та водовідведення в
осінньо-зимовий період проведено невідкладні ремонтні роботи на об’єктах
житлово -комунального господарства.
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 за січень - травень 2019
року на суму всього 5512,3 тис.грн. З них: державні дороги на суму 3604,5 тис.
грн., виконано експлуатаційних робіт на суму 421 тис.грн., роботи виконані за
прямими договорами 1486,8тис.грн.
На 2019 рік заплановано на ремонтні роботи місцевого значення по сільських
та селищних радах видатки в сумі 10 381, 630 тис. грн.

На території району укладено договора на 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»,
«Кропивницький-Підвисоке- Перегоніввка».
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.
Суворіші покарання сприятимуть забезпеченню безпеки дорожнього руху
в районі.
На протязі І кварталу 2019 року було винесено 1 припис Голованівський
райавтодор на усунення виявлених недоліків при утриманні доріг.
Заходи щодо встановлення зазначених елементів регулювання швидкості на
дорогах та утримання існуючих дорожніх знаків фінансуються за кошти бюджетів
селищних, сільських рад.
Інформація про роботу Нацполіції щомісячно висвітлюється в засобах
масової інформації.
Голованівською селищною радою профінансовано роботи по фарбуванню
лежачих «поліцейських». На утримання комунальних вулиць в зимовий період
передбачалися кошти на посипку протиожеледним матеріалом та проведено
розчистку вулиць від снігу.
Вантажооборот за січень –квітень 2019 року склав 2251,9 тис..ткм., що
становить 160,4% до попереднього рівня. Обсяг перевезених вантажів – 149,9
тис. тонн, та більше на 66,9%.
Пасажирооборот
– 874,3 тис.пас.км, що становить 121,5%, кількість
перевезених пасажирів- 8,2 тис.осіб, 106,5%.
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
пільг

компенсаційних Передбачено
рік, тис. грн.

Автомобільний
транспорт
Залізничний транспорт
Послуги зв’язку

на

2019 Здійснено касові видатки
суб’єктам господарювання,
станом на 01 червня
(компенсовано у 2019 році) ,
тис. грн.
208,6 тис. грн.
54,01 тис. грн.
5 тис. грн.
100,5 тис. грн.

0,25 тис. грн.
24,1 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 – травня 2019 року на обліку в Голованівській районній філії
Кіровоградського обласного центру зайнятості перебували 728 осіб з числа
безробітних. Соціально-демографічна структура свідчить, що жінки становлять
40% від кількості людей, що звернулися до служби зайнятості, молодь віком до 35
років 25 %.
В даний період 93 роботодавцям було заявлено 543 вакансії та за
направленням служби зайнятості всього отримали роботу 402 особи, у тому числі
до набуття статусу безробітного 165 осіб та 237 осіб з числа безробітних. Із
числа безробітних, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
346 осіб (батьки, які мають дітей віком до шести років, випускники навчальних
закладів, люди з інвалідністю, особи перед пенсійного віку, учасники АТО
тощо), були працевлаштовані 108 особи, в тому числі 9 осіб з числа учасників
АТО. Рівень працевлаштування даної категорії становить більше 31%.
У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру протягом
5 місяців брали участь 287 безробітних, проходили професійне навчання та
підвищували кваліфікацію за направленням служби зайнятості 163 особи.
На 01 червня 2019 року зареєстрованих безробітних було 344 особи, з них
295 осіб одержували допомогу по безробіттю.
В базі даних центру зайнятості налічується 77 вакансій станом на 01 червня
2019 року, навантаження на одне вільне робоче місце становить більше 4 осіб з
числа безробітних.
Фахівцями Голованівської районної філії Кіровоградського ОЦЗ проводиться
активна профорієнтаційна робота з різними категоріями населення. Так, з початку
року проведено 1 профорієнтаційний груповий заходів для молоді (смт.
Голованівськ), 1 інтерактивний захід для молоді (с. Троянка).
За участі фахівців філії,
органів державної влади та банківських установ
надано 5 консультацій з питань впровадження підприємницької діяльності.
Серед закладів, які організовують спільно з центром зайнятості професійне
навчання безробітних, слід відзначити професійно-технічне училище № 38,
обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «АГРАРНИК».
Слід зазначити, що навчання організовується під конкретні замовлення
роботодавців, а це означає, що по його закінченню усі слухачі матимуть роботу.
Служба зайнятості також пропонує якісне професійне навчання у
центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ).
Такі навчальні заклади створені саме задля навчання дорослого населення

і пропонують широкий спектр напрямів підготовки. Шукачі роботи можуть
здобути освіту в усіх галузях економіки:
• промисловості;
• сфері послуг;
• будівництві;
• агропромисловому комплексі;
• сфері транспорту і зв'язку та інше.
Навчальні заклади, яких на сьогодні 11, здійснюють професійне навчання за
робітничими професіями з використанням сучасної матеріально-технічної бази та
навчальних програм, які відповідають сучасним вимогам роботодавців.
Голованівський РЦЗ найбільше тісно співпрацює з Одеським центром
професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, тому що
він найближчий до нас в розташуванні та Дніпропетровським ЦПТО.
Також, старшокласники району у центрі зайнятості можуть отримати
інформацію про актуальні на ринку праці професії, ознайомитись з соціальними
послугами служби, пройти психологічне тестування і, згідно до його результатів,
отримати кваліфіковані поради та рекомендації щодо вибору професії чи
спеціальності, можна навчитися використовувати джерела інформації про
вакансії, складати резюме, правильно поводитись під час співбесіди з
роботодавцем, у тому числі під час спілкування по телефону.

•

«С»

В ПТУ №38 смт Голованівськ навчається 328 учні за професіями:
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Водій категорії

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій
категорії «В,С»
•
Адміністратор. Офісний службовець (бухгалтерія)
•
Кухар-кондитер
Працює 74 працівника, з них викладачів - 20, майстрів – 18
•

В поточному році ПТУ №38 не укладався контракт щодо державного
замовлення на фахівців та робітничих кадрів. Регіональною радою затверджений
набір до професійного училища в кількості 125 осіб по наступним професіях :
електромонтажник (після 9 кл.)- 25 осіб,
електромонтажник (після 11 кл.)- 25 осіб,
кухар - кондитер - 25 осіб,
офісний службовець -25 осіб,
слюсар сільськогосподарських
машин -25 осіб.
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 2228
одноосібників, 10 АФ у формі ТОВ, ФГ-75, ПП - 4, ТОВ АПК - 2.
Станом на 01 червня 2019 року обсяги валової продукції сільського
господарства склали 32,225 млн. грн. – 98,4%, і у сільськогосподарських
підприємствах 0,299 млн. грн. – 99%.
На даний час у двох підприємствах представлена галузь тваринництва – це
ТОВ АПК «Розкішна» та ФГ «Колосок – ВТ».
По обліковому колу заробітна плата з початку року складає 13617,6 грн, що
на 161,5% більше до відповідного періоду минулого року.
Виробництво тваринної продукції
по всіх категоріях станом на 01 червня
2019:
м’ясо – 1380,4 тонн – 100%,
молоко –4439,8 тонн – 101%,
яйця –9114тис. шт. – 100 %
Наявність поголів’я всі категорії на
кінець місяця:
Велика рогата худоба по району
2730гол. – 101%,
у т.ч. корови -1511гол. – 101%,
свині – 7905 гол. – 95%,
вівці, кози - 2331 гол. -82%,
птиця – 258173 гол. –100%,

Виробництво тваринної продукції
по с/г підприємств станом на 01
червня 2019:
м’ясо –19,4 тонн -84%,
молоко –7,8 тонн – 82%,
яйця – 0 млн. шт. - 0%.
Наявність поголів’я у с/г підприємств
Велика рогата худоба по району
– 67 гол. – 120%,
у т.ч. корови – 8 гол.-114 %,
свині –218гол. – 69%,
птиця 0 гол - 0 %,
вівці, кози – 430гол. – 46%

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.
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.
На території Голованівського району діє Програма розвитку земельних
відносин у Голованівському районі на 2017-2020 роки (далі Програма), якою
передбачено ряд заходів, фінансування яких заплановано здійснювати за рахунок
районного та місцевих бюджетів, а саме: фінансування робіт по встановленню
меж населених пунктів, поновлення грошової оцінки земель населених пунктів,
інвентаризація земель сільськогосподарського призначення за межами населених
пунктів.
За звітний період проведено організаційно-роз'яснювальні роботи щодо
укладання додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок з метою
підвищення ставки орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової

оцінки земель та відповідно подовження терміну оренди земель
сільськогосподарського призначення державної власності.
Налагоджено роботу стосовно надання адміністративних послуг через Центр
надання адміністративних послуг Голованівської районної державної
адміністрації згідно із законом.
Діє програмний комплекс НКС. Цей програмний продукт дає змогу на
базовому рівні виконувати роботи по наповненню, веденню та адмініструванню
баз даних автоматизованої системи державного земельного кадастру, ведення
індексних кадастрових планів, реєстрації прав, формування даних статистичної
звітності базового рівня.
Природокористування
Надра району багаті каоліном, глиняними запасами, чарнокітом, силікатними
рудами (нікель, кобальт, хром), суглинниками (цегельна сировина).
Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземні юридичні особи та громадяни.
Надра надаються у користування для:
- геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
- видобування корисних копалин;
- будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу
та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
-створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове,
культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.);
- задоволення інших потреб.
Налічується родовища корисних копалин, з розвіданими промисловими
запасами, з них:
4 родовища будівельного каменю,
5 родовищ суглинків (цегельної сировини),
5 родовищ силікатних нікель кобальтових руд,
одне родовище чарнокіту – облицювального каменю,
родовище підземних прісних вод.
З них експлуатуються на підставі спеціальних дозволів на користування
надрами:
1. Голованівське родовище підземних прісних вод (Голованівська - І, ІІ) для
централізованого питного водопостачання населення Голованівським комбінатом
комунального
підприємства
(не
експлуатується
ділянка
Вербівська
продуктивністю 1,1 тис.м.куб./добу).
2. Перегонівське родовище суглинків – ТОВ «Перегонівський цегельний
завод»,отримано спецдозвіл на користування надрами.
3. В оренді ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат»знаходиться рудник
«Липовеньке» родовище силікатних руд на підставі договору землі від 12 квітня
2006 року, який розміщений на 138,40 га з видобуванням нікель кобальтових і
хромових руд. На даний час рудник не працює.

ТОВ «Регіонально-інвестиційні технології» (м. Київ) отримано спецдозвіл на
користування надрами терміном 5 років для геологічного вивчення з дослідно промисловою розробкою Східно-Липовеньківської ділянки хромових руд.
ТОВ «Інвестиційна компанія «Енергопартнер» (м. Дніпропетровськ)
отримано спецдозвіл на користування надрами терміном 5 років для геологічного
вивчення з дослідно - промисловою розробкою Південно -Липовеньківської
ділянки каолінів.
Також на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права від 25 грудня 2014 року передано в
оренду землі сільськогосподарського призначення терміном на 49 років на
підставі розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації
від 04 жовтня 2007 року № 729-р та договору оренди землі від 08 жовтня 2014
року ТОВ «Регіонально-інвестиційні технології» в розмірі 11,6 га. Земельна
ділянка передана в оренду під відкриті розробки, кар’єри, шахти. На даний час на
земельній ділянці відсутнє будь яке проведення робіт.
Лебединське родовище чарнокіту (ділянка Південно-східна) - ділянка на
даний час не використовується.
По Пушківському хромовому родовищу ТОВ «Горрудпром» (геологічне
вивчення), Липовеньківське родовище первинних каолінів (геологічне вивчення)
– земля не відведена.
Лебединське родовище чарнокіту (ділянка Південно-східна) – не здійснює
діяльності.
Перегонівське родовище суглинків – ТОВ «Перегонівський цегельний завод»
не отримано спецдозволів на користування надрами – земельна ділянка
знаходиться в постійному користуванні.
«Липовеньке» родовище силікатних руд на даний час дозволу немає та
видобуток не ведеться.
Східно-Липовеньківська ділянка хромових руд – земельна ділянка не в
оренді та видобуток не ведеться.
Охорона навколишнього природного середовища та
природокористування
Невід'ємною умовою сталого розвитку району є пріоритетна увага до
охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання
природних ресурсів, зменшення техногенного навантаження на навколишнє
природне середовище.
Якість атмосферного повітря в значній мірі залежить від обсягів викидів
забруднюючих речовин від двох основних джерел забруднення стаціонарних і
пересувних.
За рік утворюються відходів 1-4 класів небезпеки в районі 1007425 тонн-103,8
%, і-3 класів -68,5 тонн -197 % до попереднього року.
Утилізовано 810 272,2 тонн, спалено 6523,3 тонн, видалено у спеціально
відведені місця 3195,3 тонн.
У 2018 році питома вага паспортизованих місць видалення відходів, до
загального обсягу місць видалення відходів 90,5% .

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 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.
Питома вага площі природно- заповідного фонду до площі адміністративнотериторіальної одиниці-3,86 %.

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.
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 4 місяці поточного року проведено 10 комісій з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та 1 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.
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
вересня 2016 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.
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.
Постійно висвітлювалася інформація в газетах «Вісник Голованівщини» та
«Чисте Джерело» .
Енергоефективність та енергозбереження
Розроблена
та
затверджена сесією районної ради Програма
енергоефективності в Голованівському районі на 2017-2020 роки. Основні
завдання, а саме:
1) стимулювання населення до здійснення енергоощадних заходів;
2)економія бюджетними установами традиційних паливно-мастильних
ресурсів за рахунок зменшення
обсягу їх споживання та використання
відновлювальних джерел енергії;
3) залучення органами місцевого самоврядування інвестицій та кредитних
коштів для реалізації енергоефективних проектів.
Крім цього затверджено Порядок відшкодування з районного бюджету
частини суми кредитів інвалідам війни з числа учасників АТО, членам сімей
загиблих учасників АТО на впровадження енергозберігаючих заходів та Порядок
відшкодування з місцевих бюджетів частини суми кредитів та частини
відсоткової ставки за кредитами, залученими на придбання енергоефективного
обладнання та/ або матеріалів об’єднаннями співвласників багатоквартирних
будинків,
житлово-будівельними
кооперативами
для
впровадження
енергоефективних заходів у житлових будинках.
Згідно Урядової програми «теплих» кредитів в поточному році
Голованівською філією ПАТ «Державний ощадний банк України» видано 3
кредити і відповідно проведено відшкодування.
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.
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.
На території району працюють установи, підприємства і організації, які
відповідно до своїх повноважень, забезпечують охорону та належне
функціонування об’єктів, що необхідні для повноцінної життєдіяльності
населення району.
Голованівським РЕМ ПАТ »Кіровоградобленерго» проводиться обстеження
ліній електропередач та постійно ведеться контроль за дотриманням належних
умов експлуатації електромереж.
ТОВ «Гідроенергоінвест» є власником 3 об’єктів гідроенергетики на
території району, зокрема на території Перегонівської сільської ради знаходяться
такі гідроелектростанції:
Полонисте МГЕС - с. Полонисте, вул. Шевченка, буд. 1-A Встановлена
потужність станції 0,152 МВт.
Перегонівка МГЕС -с. Перегонівка, вул. Набережна, буд. 1-A Встановлена
потужність станції 0,149 МВт .
Давидівська МГЕС -с.Давидівка, вул. Кайнара, буд. 58-A. Встановлена
потужність станції 0,132 МВт .
ТОВ «Гідроенергоінвест» співпрацює з провідними європейськими
проектними організаціями в сфері малої гідроенергетики та провідними
європейськими виробниками обладнання з Італії, Австрії, Чехії, Польщі, Китаю.
Мікро-ГЕС Давидівка - гідроелектростанція пригреблевого типу,
реконструйована і введена в експлуатацію. Встановлена потужність - 0,132 МВт.
В 2016 році отримано розширену ліцензію на продаж електроенергії та зелений
тариф. В липні 2016 року закінчено роботи по благоустрою території та розпочато
виробництво і продаж електроенергії в ринок по зеленому тарифу.
Встановлено обладнання польського виробника WTW Poland sp. z o.o.,
турбіна типу горизонтальний Каплан. Середньорічне виробництво електроенергії
МГЕС - 0,629 млн. кВт годин. Проектування реконструкції мікро-ГЕС с.Давидівка
здійснювалось спеціалістами ТОВ «Гідроінжинірінг», м.Київ.
За рахунок маневрування затворами пропуск, повеней буде проходити без
значного підняття рівнів води, а у меженний період, за рахунок пропуску

санітарної витрати, буде забезпечуватись наявність води у нижньому б’єфі
гідровузла. Також, рибозахисні заходи, передбачені конструкціями, не
допускають пошкодження риби, а додаткова аерація води при проходженні
турбіни буде позитивно впливати на рибогосподарську ситуацію в нижньому
б’єфі.
Власником Лебединської ГЕС, що знаходиться в с.Лебединка є ПП
«АВКУБІ». В поточному році приватним підприємством за рахунок власних
коштів побудовано допоміжні засоби захисту води (шандори).
За дорученням голови райдержадміністрації відповідними фахівцями філії
«Голованівський райавтодор» проводяться обстеження гідротехнічних споруд,
гребель, мостів та дорожнього покриття з метою вчасного ремонту
та
недопущення надзвичайних ситуацій.
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.
В поточному році кошти суб’єктам господарювання не виділялися.
Протягом цього року надавалися кредити суб’єктам господарювання
банками: «Приватбанк», «Ощадбанком», «Райффазен Банк «Аваль» «
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.
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 районі працює ЦНАП. 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.
Для роботи державних реєстраторів та адміністраторів 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.
Створені місця громадянам та суб’єктам господарювання для очікування, Для
паркування машин є відведене спеціальне місце.
В січні- травні 2019 року адміністраторами центру адміністративних послуг
зареєстровано 1220 заяв на надання адміністративної послуги. З них надано
дозволів 1080, (інші 48 це – відмови) та 92 - консультацій.
Державним реєстратором фізичних та юридичних осіб за 5 місяців
зареєстровано фізичних осіб –61, юридичних - 5. Видано 29 витягів для суб’єктів
господарювання, проведено 75 реєстрації змін.
64 фізичних осіб - припинено діяльність, а юридичних -2.
На території району зареєстровано всього 1845 суб’єктів.
З них 497 юридичних, 1348 фізичних. З них економічно-активних – 1291.
259 - юридичних. 1032- фізичних.
До районної ради за 5місяців було 4 звернення 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 консультативно-методична 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 цього року відкрито 1 об'єкт торгівлі та проводилися реконструкції
діючих і оснащення їх сучасним торговельним обладнанням.
Групою у складі представників відділу економічного розвитку, торгівлі,
промисловості
та
інфраструктури
райдержадміністрації,
управління
Держпродспоживслужби в Голованівському районі, управління соціального
захисту населення райдержадміністрації, відділу поліції та податкової служби
проводиться відповідна робота з керівниками ринків, магазинів, власниками
кіосків та інших закладів торгівлі щодо дотримання ними правил торгівельного
обслуговування населення, прав споживачів та інших нормативно-правових
документів. З метою захисту інтересів споживачів в районі проводився
щодекадний моніторинг цінової ситуації на борошно, хліб і хлібобулочні вироби,
крупи, цукор, м`ясо, ковбаси варені першого і другого ґатунку, олію, молоко,
сметану, сир, масло тваринне по дотриманню величини торговельних надбавок
Проводиться інформування населення в засобах масової інформації.
Управлінням Держпродспоживслужби Голованівському районі проводилась
інформаційно-розяснювальна робота серед населення, щодо можливих ризиків,
негативних наслідків для здоров’я від товарів, які реалізуються у не встановлених
та необладнаних для торгівлі місцях.
Завідувачами дільничних лікарень ветеринарної медицини району постійно
здійснюється ветеринарно-санітарний нагляд за наявністю та достовірністю
ветеринарних документів, дотриманням законодавства в галузі ветеринарної
медицини.
В осіб, що здійснюють реалізацію молока та молочної продукції
перевіряються наявність ветеринарної довідки на приховані форми маститів та
особистої медичної книжки.
Реалізація рослинної продукції здійснюється за наявності експертного
висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи.

В районі для здійснення усіх вимог чинного законодавства щодо
використання електронної системи ProZorro розпорядникам державних коштів
було 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;

Демографічна ситуація
Демографічна ситуація є незадовільною.
Кількість населення району 29,813 тис. чол. наявне 29,623 тис.чол.
З них -18,380 тис.осіб – сільське (що складає 61,5%), 11, 458 тис. чол. міське.
Чоловіки- 12,635, а жінок 17,448 тис.чол.
Коефіцієнт смертності на 1000 осіб -21,5.
Кількість живонароджених на 1000 осіб-5,4.
Народилося за січень –травень місяць 2019 року 64 чол, померло – 217 особи.
з них народилось померле 1.
Природній приріст - мінус 153 чол. Зареєстрували шлюб 39 пар, розірвали
шлюб 7 пари.
Проживає більше 8,452 тис. пенсіонерів, за інвалідністю -953 чол, в разі
втрати годувальника -342 чол., отримують соціальні пенсії-74 чол.
Після перерахунку пенсій з березня місяця середньомісячна пенсія становить
майже 2,6 тис. грн. на одну особу (по Україні середня пенсія 3,3 тис.грн, по
області 2,7 тис.грн.). найбільша сума пенсії по району нараховується 3 особам і
становить більше 20 тис.грн.
Зайняте населення – 25,7 %
Діти до 18 років -12%
Пенсіонери – 28,3 %
Безробітні -1,3 %
Працюючі
Бюджетна сфера – 1898 чол.
(з них в галузі медицини 417 осіб, в освіті -867 осіб, в культурі 140 осіб),
Фізичні особи- підприємці -1348 чол.,
Одноосібники -2045 чол.,
Наймані у ФОП -252 чол.,
Працюючі у с/г -1297 + 579 чол.(з «Кернел») 1876= чол.
Працюючі пенсіонери – 1411 чол.
Працюють у виробництві (з ТОВ «ПФК») 2493 чол.
Щільність наявного населення-301,3 особи на 1 кв.м.
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.
На 01.01.2019 року обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал)
по району склав 4090,9 тис. дол.США, а на 01.04.2019 року – 61118,9
тис.дол.США, що займає 5,5 % до інвестицій загального обсягу інвестицій по
області. Приріст – +2028 тис.дол.США. Кількість підприємств, які займалися
діяльністю - 8. Темп – 152 %.
Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості.
Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій були власні
кошти підприємств і організацій, кредити банків та інші позики.
Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності в
основному залучалися на підприємства добувної та переробної промисловості і в
аграрний сектор.
За січень-квітень 2019 року експорт по району склав 10979,6 тис.дол.США.
Традиційно експорт продукції переважає над імпортом. Темп 309,7%.
Імпорт – 129,2 тис.дол.США. Темп експорту 64,2%. Та 0,2% до загального
обсягу. Сальдо 10850,4 тис.дол.США.
Зовнішньоекономічна діяльність
За січень-квітень 2019 року експорт по району склав 10979,6 тис.дол.США.
Традиційно експорт продукції переважає над імпортом. Темп 309,7%.
Імпорт – 129,2 тис.дол.США. Темп експорту 64,2%. Та 0,2% до загального
обсягу. Сальдо 10850,4 тис.дол.США.
Роздрібний товарооборот, послуги
У січні-березні 2019 року підприємствами (юридичними особами)
Голованівського району, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна
торгівля, реалізовано споживчих товарів на суму 26,4 млн.грн, що становило 0,9%
обсягу роздрібного товарообороту області.
Частка продажу продовольчих товарів у загальному обсязі роздрібного
товарообороту району становила 64,4%, непродовольчих – 35,6%.
Порівняно з січнем-березнем 2018р. обсяг роздрібного товарообороту
району збільшився у 1,6 рази(163%).
Обсяг продажу товарів, що вироблені на території України, становив 80,3%
роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі району.

Обсяг реалізованих послуг у І кварталі поточного року 12015 тис.грн., в тому
числі населенню -1359,6 тис.грн. На одну особу -45,5 грн.
Комісії
В січні – травні 2019 року проведено 5 засідання комісії з питань
забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із виплати
заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат.
Також 5 засідань робочої групи по легалізації заробітної плати та тіньової
зайнятості населення. Робоча група по легалізації заробітної плати та тіньової
зайнятості регулярно, у встановлені графіком дні, здійснює перевірки суб’єктів
господарювання по легалізації заробітної плати та «тіньової» зайнятості.
Щомісяця проводяться засідання робочої групи, на яких обговорюється проведена
робота з виявлення порушень трудового законодавства.
Працює комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати
податків на сьогоднішній день проведено 5 засідань комісії .
Крім цього проведено 14- комісій ТЕБ та НС, 2 - робочої групи по
координації і контролю ситуації на споживчому ринку району, та відбулося
1засідання комісії з планування, організації дорожнього руху та його безпеки.
Відповідно до рішень вищезазначених комісій видані протокольні рішення.
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 – 112,8 млн.грн. З них
профінансовано на 01 червня 2019 року –44,2 млн.грн. (Зарплата – 35,9 млн.грн,
енергоносії – 4,1 млн.грн.).
Охорона здоров’я бюджет 41,3 млн.грн. Профінансовано 17,8 млн.грн.
(зарплата – 12,1 млн.грн., енергоносії – 2,1 млн.грн.,).
Бюджет галузі культура на 2019 рік складає 7,8 млн. грн. Профінансовано
3,1 млн. грн.
На спорт заплановано – 2,0 млн. грн. Профінансовано 669,9 тис. грн. З них
на зарплату – 589,2 тис.грн., енергоносії – 12,1 тис.грн.
В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів вишукано
можливість та спрямовано на 2019 рік із районного бюджету 10,7 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
Протягом січня – травня 2019 року проведено 17 рейдів «Діти вулиці»
«Вокзал» «Сім’я і діти», 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 10 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 в січні до районного суду направлено 2 позовні
заяви щодо позбавлення батьківських прав. Притягнуто до адміністративної
відповідальності по статті 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських
обов’язків) не було.
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.
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 Голованівського освітнього округу 3 ліцеї, основу яких
становлять 3 ліцеї І-ІІІ ступенів (2 з них в селищах міського типу), у складі яких
перебувають 24 філії, що знаходяться в сільській місцевості. Загалом системою
загальної середньої освіти охоплено 2594 дітей. Також, у районі функціонують 2
позашкільних заклади освіти.
Систему дошкільної освіти складають 5 закладів дошкільної освіти
юридичних осіб, у тому числі 23 заклади у складі закладів загальної середньої
освіти, що дає можливість надавати якісні послуги дошкільної освіти населенню
всього району. Системою дошкільної освіти району охоплено
939 дітей. За
даними персоніфікованого обліку частка дітей, які відвідують заклади дошкільної
освіти складає 88% від їх загальної чисельності.
Проводилося поліпшення матеріально-технічної бази опорних закладів та
їхніх філій. З метою зменшення витрат на енергоресурси та поступового переходу
на альтернативні види палива модернізуються котельні та замінюються
опалювальні котли. Здійснено переобладнання котельні на альтернативне паливо
по Новосільській філії Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка. Замінювалися
старі вікна на нові металопластикові, проводиться протипожежна обробка
дерев’яних конструкцій покрівлі та утеплення зовнішніх стін приміщень.
У закладі дошкільної освіти «Малятко» здійснено капітальний ремонт
котельні (винесення з підвального приміщення), встановлено котел на
альтернативному паливі.
Систему загальної середньої освіти району становлять 3 опорних заклади
загальної середньої освіти, у складі яких перебувають 24 філії (з них 4 філії
тимчасово припинили діяльність у зв’язку з відсутністю дітей – Грузька філія
Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка, Розкішненська філія Голованівського

ліцею ім.Т.Г.Шевченка, Роздольська філія Побузького ліцею, Лебединська філія
Перегонівського ліцею.
Робота закладів загальної середньої освіти району спрямовується на
реалізацію державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти,
забезпечення створення нового освітнього середовища та формування сучасного
освітнього простору відповідно до Концепції Нової української школи.
Загальну середню освіту здобувають 2594 учні, із них 59 учнів
навчаються за індивідуальною формою навчання у зв’язку з відсутністю
класів.
Позашкільною освітою охоплено 1614 дітей. При позашкільних закладах та
закладах загальної середньої освіти діють гуртки різного спрямування.
У районі здійснюється впровадження освітньої реформи «Нова українська
школа». Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації
від 28 грудня 2018 року № 368-р «Про внесення змін до обсягів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 2018 рік» для
закладів загальної середньої освіти виділено з державного бюджету субвенцію на
«Нову українську школу» у сумі 771,9 тис. грн. Станом на січень 2019 року для
учнів 1-х класів проплачено та встановлено 257 парт. У березні 2019 року
здійснено проплату та поставку додаткових 53-х парт на суму 79520 грн.
Учителі початкових класів, які навчають учнів 1-х класів у 2018/2019
навчальному році, повністю пройшли навчання і мають відповідні підтверджуючі
документи. Учителі початкових класів, які навчатимуть учнів
1-х класів у
2019/2020, 2020/2021 навчальних роках, пройшли онлайн-курси EdEra про що
мають відповідні сертифікати, а також підвищили кваліфікацію на очних
семінарах-тренінгах відповідно до концепції «Нова українська школа», які
провели тренери з КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти ім.Василя Сухомлинського». Заключна сесія очних семінарів
відбулася з 29 жовтня по 02 листопада 2018 року.
З метою поліпшення матеріальної бази опорних шкіл відділом освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації придбано навчальне обладнання для
кабінетів хімії, математики, біології та географії. На опорний заклад
Голованівський ліцей ім.Т.Г.Шевченка – 2 кабінети математики, 1 кабінет хімії,
Побузький ліцей – 1 кабінет математики, 1 кабінет географії, 1 кабінет фізики,
Перегонівський ліцей – 2 кабінети математики.
З метою забезпечення підвозу до опорних закладів у 2016 році придбано 2
шкільних автобуси, у 2017 році – 1 шкільний автобус. У 2018 році для району
придбано 3 шкільних автобуси «АТАМАН» за рахунок співфінансування
освітньої субвенції та місцевого бюджету. З 01 вересня 2018 року згідно
розроблених та затверджених графіків маршрутів слідування дані шкільні
автобуси здійснюють перевезення учнів та педагогічних працівників, що
проживають за межею пішохідної доступності (більше 3 км). По всіх опорних
закладах розроблені маршрути слідування шкільних автобусів між опорними
школами та їх філіями.
По Голованівській опорній школі підвозиться 355 осіб, підвезення
здійснюють 6 шкільних автобусів, один – орендований.

По Перегонівській опорній школі підвозиться 177 осіб, перевезення
здійснюється 3 автобусами.
По Побузькому ліцею підвозиться 120 осіб. Перевезення здійснюють
4 шкільні автобуси.
У загальному по району підвозиться 577 учнів, 33 дошкільнят та
42 педагогічні працівники. Всі шкільні автобуси пройшли техогляди, перебувають
в справному стані.
Відповідно до рішення районної ради від 06 квітня 2018 року № 298 у районі
створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Голованівської
районної ради Кіровоградської області. Рішенням районної ради від 06 липня
2018 року № 304 «Про призначення директора комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр» Голованівської районної ради Кіровоградської
області» призначено директора даної комунальної установи.
У серпні 2018 року фахівцями інклюзивно-ресурсного центру проведено
комплексну оцінку дітей з особливими освітніми потребами.
Здійснено систему заходів щодо забезпечення рівного доступу для дітей з
особливими освітніми потребами. Протягом 2018 року було проведено
комплексну оцінку з метою визначення особливих освітніх потреб дітей,
розроблено рекомендації щодо програми навчання, особливостей організації
психолого-педагогічної допомоги дітям. Обстежено 53 дітей. Для зручності
батьків здійснювались виїзні обстеження. Інклюзивну форму навчання
організовано 27 учням, індивідуальну – 21 учню. Створено 25 інклюзивних класів
в яких працюють асистенти вчителя.
Відповідно до Програми розвитку системи освіти інклюзивно-ресурсний
центр забезпечено сучасним обладнанням для навчання та розвитку дітей на яке
витрачено 114 тис. грн. Обладнано кімнату, яка має кілька зон для роботи
учителя-логопеда, практичного психолога. Закуплено обладнання: дидактичні
матеріали, наочні матеріали для розвитку мови та пізнавальних процесів,
пірамідки, дидактичні іграшки, засоби для розвитку дрібної моторики, матеріали
для занять з піском тощо.
Здійснено підготовку вчителів для забезпечення професійного супроводу
дітей з особливими освітніми потребами. Психолого-педагогічний супровід дітей
даної категорії здійснюють вчитель-логопед, дефектолог, психологи- фахівці
Інклюзивно-ресурсного центру та практичні психологи, трьох опорних шкіл і їх
філій. На кожну дитину розроблено індивідуальну програму розвитку та
індивідуальний навчальний план.
Освітній процес у закладах освіти району забезпечують 379 педагогічних
працівників.
З метою сприяння підвищенню рівня готовності суб’єктів звернення до
використання електронних послуг розробляються рекомендації та тематика
щодо проведення заходів з формування інформаційно-комунікаційної
компетентності для школярів, студентів професійно-технічного училища,
вихованців позашкілля.
Система дистанційного навчання у закладах освіти району впроваджується
шляхом співпраці адміністрації закладів освіти через мережу Інтернет, а саме
робота в групах закладів освіти у соціальних мережах, скайп-конференціях.

Відповідно до рішення районної ради від 06 квітня 2018 року № 298 у районі
створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Голованівської
районної ради Кіровоградської області. Фахівцями даної установи проведено
обстеження дітей з особливими освітніми потребами. За результатами виявлено
27 дітей, які навчаються на інклюзивній формі навчання. З вересня 2018 року в
районі введено 25 посад асистентів вчителів, які працюють у трьох освітніх
об’єднаннях району – Голованівському ліцеї ім.Т.Г.Шевченка, Побузькому ліцеї
та Перегонівському ліцеї. У 2018 році для Інклюзивно-ресурсного центру
закуплено обладнання на суму 114 тис. грн. Фахівці центру (дефектологи,
логопед, психологи) проводять корекційно-розвиваючі заняття з дітьми з
особливими освітніми потребами
Для створення умов рівного доступу до якісної освіти у районі діють такі
освітянські програми:
районна цільова соціальна програма «Дитяче харчування» на 20162020 роки, затверджена рішенням районної ради від 06 квітня 2018 року № 294;
районна програма розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної
освіти на 2018-2022 роки, затверджена рішенням районної ради від 02 лютого
2018 року № 279;
Положення про порядок використання шкільних автобусів, затверджене
рішенням районної ради від 02 лютого 2018 року № 269;
районна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей
Голованівського району на 2018-2022 роки, затверджена рішенням районної ради
від 15 грудня 2017 року № 267;
районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту
на 2018-2022 роки, затверджена рішенням районної ради від 15 грудня
2017 року № 256;
районна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2017-2021 роки, затверджена рішенням сесії районної ради від
21 липня 2017 року № 191;
Положення про призначення та виплату стипендій обдарованим учням та
премій педагогічним працівникам, затверджене рішенням районної ради від
23 грудня 2016 року № 145;
районна цільова соціальна програма «Молодь Голованівщини» на 2016-2020
роки, затверджена рішенням районної ради від 25 грудня 2015 року № 39.
Стаціонарні відділення
В районі рахуються 2 приміщення стаціонарних відділень в с. Троянка де
проживало 19 та с. Перегонівка – 21 мешканців .
Протягом року придбавалися 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.
Оборонна робота та мобілізаційна підготовка
З метою виконання заходів, пов’язаних з укомплектуванням Збройних Сил
України, Національної гвардії України та підвищення престижності, виготовлено
та розміщена соціальна реклама на білбордах та сітілайтах за тематикою

військової служби за контрактом до Національної гвардії України та Збройних
сил України. Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з
сільськими та селищними головами, 2 рази на місяць висвітлюються статті в
засобах масової інформації щодо залучення громадян з відбору і прийняття
військовослужбовців на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил
України та Національної гвардії України.
Планові
завдання
проведення чергових призовів громадян України
виконується.
Суспільно-політична ситуація
Суспільно-політична ситуація у районі характеризується як стабільна.
В районі проводяться заходи, направлені на толерантне ставлення до
громадян національних меншин, забезпечено проведення попереджувальнопрофілактичної та інформаційно-просвітницької роботи по запобіганню
поширення ксенофобії і расової та етнічної дискримінації серед населення
району, особливо серед дітей та учнівської молоді.
Постійно проводяться засідання колегії райдержадміністрації, де
розглядаються питання, в т.ч. заслухано звіти керівників установ, організацій
району з відповідних питань та розглянуто ряд комплексних перевірок з
виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів
виконавчої влади.
Апарат райдержадміністрації, здійснюючи свої повноваження щодо
правового, кадрового, організаційного, обов’язків з документообороту,
матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації,
постійно готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали, планує роботу
райдержадміністрації.
Встановлено камери відеоспостереження для здійснення контролю за
станом правопорядку у громадських місцях. Поступово впроваджується система
он-лайн доступу до систем відео спостереження у місцях масового перебування
громадян з метою моніторингу стану публічної безпеки і порядку та оперативного
реагування на правопорушення.
Релігійна ситуація
Станом на 01 травня 2019 року на території району діє 38 релігійних
організацій (громад). З них 18 належать до Української Православної Церкви, 8 до Української Православної Церкви Київського Патріархату, 4 – Християни віри
Євангельської, 5 – Євангельські християни-баптисти, 2 – Церкви християн
Адвентистів Сьомого Дня, 1 - Римсько-Католицької церкви.
Таким чином, на території району діє 26 організації православної конфесії, 1
- католицької, і 11 організацій протестантської.
Суперечностей між православними і протестантськими релігійними
громадами немає.
Віруючі православної церкви приймають активну участь у відзначенні
державних та ювілейних свят. У цілому релігійна ситуація в районі стабільна.
Фактів порушень чинного законодавства про свободу совісті та релігійні
організації не зафіксовано.

