Про підсумки соціально-економічного розвитку
Голованівського району
за січень - вересень 2018 року
З метою покращення роботи із зверненнями громадян головою
райдержадміністрації створено районну постійно діючу комісію з розгляду
звернень громадян. Так протягом 9 місяців 2018 року проведено 9 засідань
постійно діючої комісії де, проблемні питання, порушені у зверненнях громадян, а
також листи, що надійшли з органів влади вищого рівня. За результатами даних
комісій складено відповідні протоколи.
Для оперативного реагування на запити та потреби громадян щомісячно
проводились
телефонні
«гарячі
лінії»
за
участю
керівництва
райдержадміністрації. Протягом січня-вересня 2018 року проведено 8 телефонних
«гарячих ліній» керівництва райдержадміністрації. Можливістю безпосередньо
поспілкуватися із керівництвом району та «телефоном довіри» скористались 52
жителя району. На інформацію, що надійшла від громадян під час телефонних
«гарячих ліній», у разі потреби готувалися відповідні доручення та за
результатами опрацювання заявникам надавалася письмова відповідь.
Систематично на офіційному веб - сайті райдержадміністрації та у місцевій
газеті «Чисте джерело» оприлюднюється інформація щодо розгляду звернень
громадян.
Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються
ветерани війни та праці, інваліди, учасники АТО та учасники бойових дій,
інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального
захисту та підтримки. Головою районної державної адміністрації взято на
особистий контроль розгляд звернень від учасників антитерористичної операції
на сході України та членів їх сімей, забезпечено їх першочерговий особистий
прийом.
Протягом січня-вересня 2018 року жителі району надіслали 704 звернення, з
них 681 індивідуальних, 17 колективних та 6 анонімних. З 704 звернень 334
вирішено позитивно, на 354 звернень надано роз’яснення та 16 на розгляді.
327 звернень надіслали до органів влади вищого рівня, а саме: до
Кіровоградської обласної державної адміністрації - 19, через Обласний
контактний центр - 308 звернень, в тому числі: через Урядову телефонну «гарячу
лінію» - 142, через «гарячу лінію» голови обласної державної адміністрації – 165
та 1 через інші органи влади.
При районній державній адміністрації щомісячно проводяться засідання
комісії по наданню адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим
громадянам Голованівського району, які опинилися в складних життєвих
обставинах. Протягом звітного періоду проведено 6 засідань комісії на яких
розглядалися питання, що стосувалися заяв громадян, які зверталися письмово. За
рішеннями комісії та відповідно до комплексної Програми соціального захисту
малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці, та громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського району
на 2016-2020 роки, надано жителям району одноразову адресну матеріальну
допомогу на лікування та вирішення соціально-побутових питань на суму 191 500
гривень.

Згідно з затвердженими графіками здійснюються особистий та виїзний
прийоми керівництвом районної державної адміністрації. Так, в 2018 році на
виїзний та особистий прийом керівництва районної державної адміністрації
звернувся 192 громадян, з них на особистому – 99 громадян та на виїзному
прийомі 93 громадян.
Бюджет і надходження
У рамках визначених пріоритетів проведено роботу по мобілізації коштів до
бюджетів усіх рівнів.
Упродовж останніх років в районі спостерігається позитивна динаміка і за
підсумками 9 місяців поточного року до загального фонду місцевих бюджетів
району надійшло власних і закріплених доходів у сумі 89786,6 тис.грн., або
103,3% до запланованих показників. Загальний фонд у вересні 2018 року
виконано в сумі 12 884,1 тис.грн., що на 22,5% більше планових завдань (10521,5
тис.грн.).
Не виконано бюджет до затвердженого плану доходи загального фонду –
Вербівська, Грузька, Ємилівська, Журавлинська, Красногірська, Крутеньківська,
Лебединська, Наливайківська, Пушківська, Розкішненська, Семидубська та
Троянська сільські ради; в тому числі місцеві податки та збори - Вербівська,
Грузька, Ємилівська, Журавлинська, Красногірська, Крутеньківська, Лебединська,
Наливайківська, Пушківська, Розкішненська, Семидубська та Троянська сільські
ради; плата за землю - Вербівська, Ємилівська, Журавлинська, Клинівська,
Красногірська, Крутеньківська, Розкішненська сільські ради; єдиний податок –
Грузька, Ємилівська, Журавлинська, Красногірська, Крутеньківська, Лебединська,
Липовеньківська, Наливайківська, Пушківська, Розкішненська Свірнівська,
Семидубська та Троянська сільські ради.
Відсутня заборгованість по виплаті пенсій та допомоги станом на 01 жовтня
2018 року.
Відсутня недоїмка із страхових внесків економічно активних платників до
Пенсійного фонду України.
У гуманітарній сфері району постійна увага приділялась питанням
забезпечення стабільного функціонування закладів та поліпшення якості надання
ними послуг населенню.
Середньомісячна заробітна плата
Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному
працівнику Голованівського району, по підприємствах, установах, організаціях
(юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб) за І півріччя 2018року порівняно з
відповідним періодом 2017 року зросла на 28,2% (5 місце) і становила 7 364 грн.
Рівень заробітної плати по району перевищив середній показник
по Кіровоградській області ,який становить 7 364грн.(128,2%).
Відповідно до державної статистичної звітності, заборгованість із заробітної
плати згідно визначеного переліку підприємств, які звітують до районного
відділу статистики, станом на 01 жовня 2018 року відсутня.

Промисловість
Основною бюджетоутворюючою галуззю господарського комплексу
регіону, яка зумовлює стабілізацію соціального стану є промисловість.
Реалізацію готової продукції збільшено на ТОВ АПК «Розкішна», ДП
«Голованівське ЛГ», ККП, ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», ТОВ
«Відродження». Підприємствами Голованівського району у січні–червні 2018р.
реалізовано промислової продукції на суму 1,799 693 млрд.грн, що становило
9,2% загальнообласного обсягу реалізованої продукції. На одну особу припало
58,852 тис.грн.
У структурі реалізованої промислової продукції району на переробну
промисловість припало 98,1% загального обсягу, з неї найбільше –
на виробництво чавуну, сталі та феросплавів.
Збільшено виробництво в переробній галузі. Реалізацію готової продукції
збільшено на ТОВ АПК « Розкішна», ККП, ТОВ «Побужський феронікелевий
комбінат», ТОВ «Відродження».
Структура реалізованої промислової продукції: переробна промисловість 4,02%, у тому числі виробництво харчових продуктів і напоїв-4,02%, легка
промисловість - 0,2%, машинобудування 0 -%, металургійне виробництво - 95%,
виробництво деревини - 0,2%, добувна промисловість - 0,28%,
хімічна–0,3%.
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ЖКГ
Заборгованість за житлово-комунальні послуги на 10.01.2018 року по
Побузькому комунальному підприємству «Аква - Сервіс 07» складає 1158,00
тис.грн., в тому числі населення – 759,5 тис.грн., по Голованівському комбінату
комунальних підприємств –62,2 тис.грн., населення- 66,2 тис.грн.
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.
За 9 місяців 2018 року
КП «Голованівський ККП», здійснив заміну водопровідної труби по вул.
Міклея 150 м - 26,550 тис. грн., вул. Незалежності 4 м. - 5,3 тис. грн., проведено
ремонт скважини №2 по вул. Набережна та замінено трубопровід 10 м. – 20,7.
Проведено поточний ремонт водогону від скважини № 2 до вул. Міклея 25 м. –
108,420 тис. грн., та по самій вул. Міклея 150 м. – 99, 759 тис. грн.
КП «Аква-Сервіс 07», здійснив роботи щодо ремонту водопровідних
мереж 600 м. – 47,4 тис. грн., та каналізаційних мереж 500 м. – 29,0 тис. грн.
КП «Перегонівка», здійснив роботи з ремонту водопровідних мереж по
вул. Шкільна на сму 2,5 тис. грн., по вул. Виноградна 1,9 тис. грн., проведено
поточний ремонт свердловини №1, №2 на суму 1,655 тис. грн., заміна насоса на
свердловині № 1 на суму 5,05 тис. грн.
У 2019 році планується встановлення водонапірної вежі по вулиці Степова
приблизна сума 300 тис. грн. та встановлення на неї автоматичну систему подачі
води на суму приблизно 120 тис. грн., а також реконструкція мережі
водопостачання друга черги протяжністю 1,5 км.
Будівництво мереж водопостачання на території населеного пункту станції
Ємилівка.
Дорожній рух та пасажирські перевезення
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.
Оскільки перелік вулиць, які потребують ремонту, дуже великий,
першочерговий пріоритет надається вулицям, якими проходять основні маршрути
транспорту. До виконання робіт будуть залучатися фінанси не лише державні, а й
залишки коштів територіальних дорожніх фондів місцевих бюджетів. Всі роботи
на автомобільних дорогах району філією філії «Голованівський райавтодор»
виконуються у межах лімітів фінансування філії ДП «Кіровоградський
облавтодор» на підставі фінансування службою автомобільних доріг в
Кіровоградській області. Так, філією «Голованівський райавтодор» виконано
робіт у січні – вересні поточного року на суму 9736,9 тис.грн. З них:
- Експлуатаційне утримання на суму 4578,7 тис. грн.,
- Державні дороги на суму 2967,3 тис. грн.,
- Територіальні та місцеві дороги на суму 1611,4 тис. грн.,
- Роботи виконані за прямими договорами – 3195 тис. грн.
Залишок коштів дорожнього спеціального фонду по сільських та селищних
радах станом на 01 жовтня 2018 року складає 40070,81 грн., у тому числі:

Голованівська селищна рада – 14966,6 грн.,
Ємилівська сільська рада – 14,44 грн.,
Клинівська сільська рада – 470,27 грн.,
Красногірська сільська рада – 22,82 грн.,
Лебединська сільська рада – 1 734,06 грн.,
Перегонівська сільська рада – 0,47 грн.,
Троянська сільська рада – 7881,34 грн.,
Наливайківська сільська рада – 14980,64 грн.,
Вербівська сільська рада – 0,17 грн.
На 2018 рік заплановано на ремонтні роботи місцевого значення за рахунок
загального фонду по сільських та селищних радах видатки у сумі 7 313 086 тис.
грн. Крім цього передбачено і по спеціальному фонду на рік 2 114 799 тис.грн.
Заплановано надходження державних коштів у сумі 18415,080 тис. грн.
Тобто При отриманні фінансів за рахунок коштів субвенції Державного
бюджету у 2018 році буде проведено ремонтні роботи на:
автодорозі 0120402 Голованівськ – Перегонівка О-км1+500 відрізками
середній поточний ремонт;
автодорозі 0120401 Голованівськ – Молдовка – Люшнювате Окм1+0,50
середній поточний ремонт;
автодорозі 0120412 Маринопіль – Розкішне км 1+300 – км 4+600 середній
поточний ремонт;
інше експлуатаційне утримання доріг.
На сьогодні вже здійснено роботи по поточному ремонту на відрізках:
смт Голованівськ – с.Перегонівка (напрямок с.Вербове) – 191,2 тис. грн.;
смт Голованівськ – вих.Р-06 – 33,8 тис. грн;
смт Голованівськ – с.Молдовка – с.Люшнювате – 220,6 тис. грн.
на відрізку смт Побузьке – вих. Р-06, де залучено 139,9 тис .грн. державних
коштів.
с. Свірнево- вихід Голованівськ – Люшнювате – 300 тис.грн.
Станом на 01 жовтня кількість працюючих Голованівській філії -32 особи.
На території району діють 2 маршрути загального перевезення
смт.
Голованівськ - с. Цвіткове ,смт. Голованівськ - с.Люшнювате , які здійснює
офіційний перевізник району ПП «Євротранс Юг» і є основним перевізником.
Укладено договора про перевезення пасажирів на внутрішньорайонних
автобусних маршрутах від 1 лютого 2017 року.
Перевезення здійснюються регулярно за маршрутами. Затвердженні паспорти
маршрутів на кожний з напрямків. У 2017 році та у поточному 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».
Рішенням Голованівської районної ради від 15 грудня 2017 року № 261
«Про районний бюджет на 2018 рік» передбачено кошти на оплату пільг за

користування телефоном в сумі 95 тис. грн.;пільгове перевезення окремих
категорій громадян в сумі 169,2 тис. грн. на автомобільний транспорт та 4,8 тис.
грн. на перевезення залізницею.
Вид компенсаційних
пільг

Автомобільний
транспорт
Залізничний транспорт
Послуги зв’язку

Передбачено
на 2018 рік, тис.грн.

169,2 тис.грн.

Здійснено касові
видатки суб’єктам
господарювання, станом
на 01 жовтня
(компенсовано у 2018
році) ,тис.грн.
131,5тис. грн.

4,8 тис.грн.
95 тис.грн.

0,47тис. грн.
43,0тис. грн

На території
району працюють 2 залізничні станції, сполучення
Голованівськ – Помічна забезпечує широка колія, що здійснює вантажно –
пасажирські перевезення, а Голованівськ- Гайворон вузьколійна дорога –лише
пасажирські перевезення.
Підприємствами автомобільного транспорту у січні– серпні 2018 року
перевезено 118,8 тис.т вантажів, що на 78,8% більше ніж у січні–серпнні 2017р.,
вантажооборот зменшився на 6,4% і склав 2,4 млн.ткм.
Перевезено 16,2 тис. пасажирів, що на 22% менше ніж у січні–серпні 2017р.,
пасажирооборот зменшився на 28,1% і склав 1,5 млн.пас.км.
З початку року на автодорогах району працівниками поліції було виявлено
561 порушень правил дорожнього руху і складено протоколи даних порушень.
На суму 489,974 тис.грн. Сплачено на сьогодні більше 50%. А саме:
стаття 121 ч.5 - 190 порушення;
стаття 122 ч.6 - 98 порушення;
ч.121 п.1- 1 порушення;
ч.121.п.2 – 8 порушень;
ст.122- 98 порушень;
ст.122.п.2 – 2 порушення;
ст.124.- 18 порушення;
ст.125- 1 попередження;
ст.126 – 80 порушень;
ст.127- 1 попередження;
ст.130 – 38 порушення;
ст.133 п.1 – 26 порушень.
В 2018 році в журналі приймального відділення Голованівської ЦРЛ було
зареєстровано 1 випадок звернення громадян з тілесними пошкодженнями,
отриманими внаслідок дорожньо-транспортних пригод.
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.

Інноваційна діяльність
Для здійснення аналізу виконання обласної програми впровадження
наукових досліджень у промислове виробництво Кіровоградської області на 20172020 роки в районі виконано інвестиційний проект «Будівництво цеху екстракції
рослинної олії ТОВ «Відродження». Будівництво проведено за рахунок коштів
підприємства. Збудовано будівлю цеху, змонтовано основне обладнання та
ведуться монтажні роботи. Номінальне виробництво цеху 700 тонн на добу.
Обладнання цеху змонтовано в окремо стоячому, спеціально побудованому
приміщенні і розташовані за межами, огороджено спеціальним забором, для
попередження доступу інших осіб. Від цеху до олієпресового цеху і бункеру
шрота для транспортних елементів побудована спеціальна естакада.
Екстракційний
спосіб отримання олії – найбільш економічний для
отримання даної продукції, забезпечує максимальне обезжирення сировини,
дозволяє отримати високу якість олії і обезжирений залишок – шрот.
Для цього використовується спосіб, в якому олія попередньо виділяється
пресуванням, а потім направляється на подальше, кінцевий вихід його за рахунок
екстрагування.
Жмих (вичавки) після вторинного пресування із залишковою жирністю до 8%
і вологістю до 5% через каскад норій, шнеків, через дозатор надходить в
охолоджувач вичавки. Після охолодження жмих поступає в два бункера
накопичувачі, де в жарку пору року відбувається додаткове охолодження шляхом
вентиляції. З бункерів накопичувачів по транспортеру подається на елеватор
зберігання.
Компоновка технологічних блоків, відділень, обладнання, будівлі, споруди
цеху екстракції комплексу виконаного з рахунком протипожежних розривів з
діючими,
будуючими
та
запроектованими
об’єктами
та
обладнанням,найкоротших технологічних зв’язків, зручності обслуговування та
ремонту обладнання,безпечності його експлуатації. Джерелом водопостачання
цеху є існуючі мережі підприємства. технічні рішення є оптимальними та
відповідають вимогам з охорони природи та раціонального використання
природних ресурсів. У процесі нормальної експлуатації ризик забруднення
атмосферного повітря, грунтів, ґрунтової і поверхневої води буде відсутній.
Діяння на навколишнє середовище в цілому прогнозується в межах,
регламентованих вимогами діючого природоохоронного законодавства України.
ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат»
займається розробкою
інноваційних технологій в промисловості, володіє сучасним обладнанням,
технологічною базою та іншими складовими для
дотримання потреб
природоохоронного законодавства, впровадження прогресивних видів технологій,
раціонального використання природних ресурсів.
Проводяться роботи по реконструкції обладнання, виготовляються інші
проекти по модернізації обладнання.
До 2019 року буде продовжено: 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.
Обсяг видатків за 2017 рік, повідомляємо, що 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».
Обсяг видатків забруднюючих речовин по підприємству за 2017 рік склав
3198,771 т., крім того 324 115,515 т. діоксину вуглецю.
Електроенергія
Станом на 01 липня 2018 року поточна заборгованість за електроенергію
складає 4 млн. 164 тис.грн., з них: ДБ – 17,778 тис. грн., підприємства
промисловості 0 тис. грн., не промислові споживачі 3,133 тис. грн., населення – 4
млн. 149 тис. грн.
Інформація щодо споживання та розрахунків за енергоносії (по всіх категоріях
споживачів) станом на 01 червня 2018 року
Енергоносії

Спожито станом на
звітну дату
відп.
одиниці
10,66

Станом
на
01.06.18
13,47

Оплачено за
спожиті
енергоносії
станом на
звітну дату
млн. грн.
11,42

Заборгованість (з
урахуванням боргів
минулих років), млн.
грн.
станом
станом на
на
01.06.18
01.01.18
4,222
5,771

Рівень
розрах
унків,
%

102,71

Відповідальні працівники сільських, селищних рад у складі груп
патрулювання відпрацьовували маршрути по охороні електрообладнання та
матеріалів.
Бригади
працівників
Голованівського
РЕМ
ВАТ
«Кіровоградобленерго» проводять огляд стану енергооб’єктів згідно внутрішнього
наказу. На Перегонівській підстанції запроваджено постійний відео нагляд з
записом на комп’ютер.
Крім цього встановлено відео спостереження на великих трансформаторних
підстанціях. Проводяться роз’яснювальні роботи в засобах масових інформації з
метою профілактики та попередження крадіжок трансформаторної оливи та
електрообладнання.
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-вересня 2018 року на обліку в Голованівському районному
центрі зайнятості перебували 923 особи з числа безробітних.
Соціально-демографічна структура свідчить, що жінки становлять 51% від
кількості людей, що звернулися до служби зайнятості, молодь віком до 35 років
25 %.
Протягом січня-вересня місяців 2018 року 121 роботодавцем було заявлено
853 вакансії. Протягом 9 місяців за направленням служби зайнятості всього
отримали роботу 724 особи, у тому числі до набуття статусу безробітного 361
особа та 363 особи з числа безробітних. Із числа безробітних, які
мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню 380 осіб (батьки, які мають
дітей віком до шести років, випускники навчальних закладів,
люди з
інвалідністю, особи перед пенсійного віку, учасники АТО
тощо), були
працевлаштовані 145 осіб, в тому числі 7 осіб з числа учасників АТО. Рівень
працевлаштування даної категорії становить 40%.
У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали
участь 396 безробітних, проходили професійне навчання та підвищували
кваліфікацію за направленням служби зайнятості 212 осіб.
На 01 жовтня 2018 року зареєстрованих безробітних було 310 осіб, з них
251 особа одержують допомогу по безробіттю.
В базі даних центру зайнятості по Голованівському районі налічується 73
вакансії станом на 01.10.2018 року, навантаження на одне вільне робоче місце
становить майже 4 особи з числа безробітних.
Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації спільно
з головним державним інспектором відділу з питань праці, зайнятості та інших
нормативно-правових актів Управління Держпраці в Кіровоградській області 8
та 15 лютого 2018 року здійснено інформаційні рейди з питань легальної
зайнятості. Під час рейду відвідано 80 суб’єктів господарської діяльності
смт.Голованівськ. Роботодавців та найманих працівників в черговий раз
ознайомлено зі змінами в трудовому законодавстві, наслідками нелегальної
зайнятості та відповідальністю роботодавця у вигляді штрафу за порушення
трудового законодавства. Проводилась роз’яснювальна робота з приводу
важливості та переваг офіційного працевлаштування, відповідальності за
порушення трудового законодавства, видавались «буклети» про основні права
під час перебування у трудових відносинах та про розміри штрафних санкцій за
порушення трудового законодавства. За результатами інформаційного рейду,
було розповсюджено 118 буклетів з питань переваг легальної зайнятості. Робота
у даному напрямку триватиме і надалі. З метою допомоги бухгалтерам
підприємств, установ та організацій
21 лютого 2018 року в залі засідань
Голованівської районної ради спеціалістами
Управління Держпраці у
Кіровоградській області проведено семінар-навчання з актуальних питань
дотримання законодавства про працю з суб’єктами господарювання різних
форм власності.

Проведено 9 засідань робочої групи по легалізації заробітної плати та
“тіньової” зайнятості, на яких заслухано 80 осіб суб’єктів господарювання.
Здійснено обстеження 171суб’єкта господарювання, виявлено 50 випадків
незадекларованої праці, з них 50 легалізовано. Під час проведення обстежень
проводиться роз’яснювальна робота щодо можливих наслідків нелегальної
праці .
Сільське господарство
У галузі сільського господарства району здійснюють діяльність 1996
одноосібників, 10 ТОВ і АФ, ФГ-87, ПП -2.
У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається
збільшення ВП до відповідного періоду минулого року. Так станом на 01 жовтня
2018 року обсяги валової продукції сільського господарства склали 168,0 млн.
грн.–102,6%, і у сільськогосподарських підприємствах - 107,0 млн.грн. –105%.
Індекс
сільськогосподарської
продукції
у
сільськогосподарських
підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2017р. склав
715,1%.
З початком осені всі с/г підприємства та громадяни, що одноосібно
обробляють земельні ділянки проводять збір пізніх с/г культур. Згідно плану АПР
за 2018 рік зібрано:
Кукурудзи – 4177 га, 31004 т, 74,2 ц/га;
Соняшнику – 16093 га, 35781 т, 22,2ц/га;
Соя- 1999 га, 3662 т, 18,3 ц/га.
Посів озимих
Озима пшениця – 9708 га,
Озимого ячменю – 1186 га,
озимого ріпаку – 656 га.
По обліковому колу розмір заробітної плати з початку року складає 8913,3
тис.грн.
Виробництво тваринної продукції
по всіх категоріях станом
на 01 жовтня 2018:
м’ясо – 1907,1 тонн –99%,
молоко –6369,33 тонн – 98%,
яйця –14700тис. шт. – 98%

Виробництво тваринної продукції
по с/г підприємств станом
на 01 жовтня 2018:
м’ясо –42,1 тонн -134%,
молоко – 19,3 тонн – 119%,
яйця – 0 млн. шт. - 0%.

Наявність поголів’я всі категорії на Наявність поголів’я у с/г підприємств
кінець місяця:
Велика рогата худоба по району
Велика рогата худоба по району
2712 гол. – 89,7%,
– 50 гол. –147%,
у т.ч. корови -1503 гол. – 98,5%,
у т.ч. корови –10 гол.-167 %,
свині – 9642 гол. – 217%,
свині –262 гол. – 107%,
вівці, кози - 2813гол. -94%,
птиця 0 гол - 0 %,
птиця – 242800 гол. –99,5%,
вівці, кози – 693 гол. – 86%

В поточному році придбано техніки ФГ, АФ, ТОВ та іншими
сільськогосподарськими підприємствами району 13 одиниці на суму 22880
млн.грн.
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. На період проведення ярмаркових
заходів залучаються представники торгівельних майданчиків з асортиментом
соціально значущих продовольчих товарів за доступними цінами.
На всі ярмаркові заходи залучаться переробні та сільськогосподарські
підприємства, фермерські та особисті господарства, приватні підприємці, а саме:
ФГ «Саваренюк», ФГ «Родючість», п/п Бербер, п/п Коваленко О.М., АФ «Надія»,
ТОВ АПК «Розкішна» та інші.
1.ФГ«Славутич» - реконструкція складських приміщень для зберігання с/г
продукції – 50%.
2.ФГ«Єдність» - реконструкція складських приміщень – 25%.
3.оновлення та модернізація с/г техніки аграріями району – 33,3%.
4.будівництво елеватора ТОВ «Ємилівське ХПП» - 75%.
5.Будівництво складських приміщень АФ «Хлібороб» - 100%.
6.Будівництво цеху екстракції по насінню соняшнику та тримання
екстракційної олії та шрот – 100%.
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
оримано спецдозволів на користування надрами – земельна ділянка знаходиться в
постійному користуванні.
«Липовеньке» родовище силікатних руд на даний час дозволу немає та видобуток
не ведеться.
Східно-Липовеньківська ділянка хромових руд – земельна ділянка не в оренді та
видобуток не ведеться.
Охорона навколишнього природного середовища та природокористування
Невід'ємною умовою сталого розвитку району є пріоритетна увага до
охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання

природних ресурсів, зменшення техногенного навантаження на навколишнє
природне середовище.
Якість атмосферного повітря в значній мірі залежить від обсягів викидів
забруднюючих речовин від двох основних джерел забруднення стаціонарних і
пересувних.
За рік утворюються відходів 1-4 класів небезпеки в районі 1007425 тонн103,8 %, і-3 класів -68,5 тонн -197 % до попереднього року.
Утилізовано 810 272,2 тонн , спалено 6523,3 тонн, видалено у спеціально
відведені місця 3195,3 тонн.
Основними забруднювачами атмосферного повітря на території району
залишаються промислові підприємства та транспорт.
У структурі сплати коштів левова частка належить ТОВ «ПФК» більше 70
відсотків, агропідприємствами району біля 11%, сплата іншими промисловими
підприємствами складає в межах 6%. Певні надходження пов’язані зі сплатою
даного платежу господарськими суб’єктами, а саме:
ТОВ «Відродження», АЗС, ДП «Голованівське ЛМГ», ТОВ «Ємилівське
ХПП», ТОВ »Голованівське ХПП», ДП»МВЗ» ДАК «Укрмедпром», ТОВ
«Побузький завод абразивів» та інші.
На території Голованівського району реалізується політика, спрямована на
збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього
середовища, захист життя і здоров’я населення від негативного впливу,
зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення
гармонійної взаємодії суспільства і природи, раціональне використання і
відтворення природних ресурсів.
Для вирішення екологічних проблем на території району, була розроблена
та затверджена від 29 вересня 2017 року № 222 «Програма охорони
навколишнього природного середовища в Голованівському районі на 2017-2020
роки». Основною метою якої є забезпечення ефективного, раціонального
використання природних ресурсів району та сприяння формуванню оптимальних
умов для здорового способу життя мешканців Голованівщини.
Коротко про характеристику антропогенного навантаження в районі:
Голованівський район має високий показник антропогенних навантажень на
навколишнє природне середовище. У результаті виробничої діяльності
підприємств промисловості, сільського господарства забруднюються повітря,
води і ґрунти, збіднюється ландшафтне і біотичне різноманіття, що негативно
впливає на живі організми. Природокористування у багатьох аспектах є
нераціональним та екологічно незбалансованим.
Основним забруднювачем атмосферного повітря та значний вплив на
формування екологічної ситуації не тільки Голованівського району, а й цілої
Кіровоградської області має підприємство ТОВ "Побужський феронікелевий
комбінат", який щорічно забруднює більше 45% повітря від загального обсягу
промислових підприємств – забруднювачів всієї Кіровоградської області.
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 21
сміттєзвалище твердих побутових відходів загальною площею 30,9 га, з них
оформлено паспортів місць видалення відходів та внесено до обласного реєстру
лише 15.
Влив 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.
Побузькою селищною радою, станом на 01 червня 2018 року, були
використані кошти в сумі 1 818 ,503 тис. грн. на такі природоохоронні заходи:
виготовлення проектно-кошторисної документації щодо реконструкції
частини каналізаційної мережі діаметром 400 мм. по вул. Будівельна, – 49,0
тис.грн.;
виконання експертизи з реконструкції ділянки мережі водовідведення
діаметром 400 мм. по вул. Будівельна, – 5,520 тис.грн.;
реконструкція ділянки мережі водовідведення каналізаційної мережі
діаметром 400 мм. по вул. Будівельна – 1266 ,669 тис.грн.;
проведення технічного нагляду – 7, 387 тис.грн.;
проведення авторського нагляду – 3, 078 тис.грн.;
послуги з гідродинамічного очищення колектора фекальної каналізації
– 169, 499 тис.грн.;
придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що
використало свої технологічні можливості на комунальних каналізаційних спорудах
– 80, 999 тис.грн.;
забезпечення екологічно безпечного збирання та перевезення побутових
відходів – 36, 333 тис.грн.;
придбання контейнерів для побутових відходів −199, 968 тис. грн.
Голованівська селищна рада використала 78, 200 тис.грн. на озеленення
населеного пункту.
В районі була прийнята Комплексна програма охорони навколишнього
природного середовища у Голованівському районі на 2017-2020 роки, рішення
сесії Голованівської районної ради від 29 вересня 2017 року № 222.
Комплексною програмою охорони навколишнього природного середовища
в Голованівському районі на 2017 – 2020 роки, передбачається розширення
мережі природно – заповідного фонду площею 34,84 га. Проводилась подальша
робота з головами Перегонівської та Розкішненської сільськими радами, щодо
винесення даного питання на місцевій сесії та передбачити кошти на відповідні
цілі.
Використання коштів фондів охорони навколишнього природного
середовища місцевих бюджетів по Голованівському районі, постійно на контролі.

Так за 2017 рік Побузькою селищною радою були використані кошти в сумі
1 818, 503 тис.грн. на природоохоронні заходи та Голованівською селищною
радою використано 78, 200 тис.грн. на озеленення населеного пункту.
Станом на 27 березня 2018 використано 90 тис. грн. Побужською с/р, на
придбання контейнерів для поліетиленових відходів.
Цивільний захист
На постійному контролі знаходиться питання про виконання
балансоутримувачами захисних споруд, комунальними службами району,
мешканцями багатоквартирних будинків, робіт з приведення найпростіших
укриттів в належний стан для можливого розміщення та тривалого перебування в
них людей. Проведено розміщення біля входів у ЗСЦЗ та найпростіші укриття
населення покажчиків. Спільно з представниками РВ УДСНС України області
проводяться перевірки цокольних та підвальних приміщень, які плануються для
укриття населення та протирадіаційних укриттів цивільного захисту.
В районі на обліку знаходиться сорок одна захисна споруда цивільного
захисту, з яких всі проінвентарізовано.
Встановлено контроль за якістю проведення навчань з питань цивільного
захисту керівниками спеціальних об’єктів.
За 9 місяців поточного року згідно графіка пройшли навчання в навчальнометодичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Кіровоградської області з цивільної оборони 51 осіб (при плані 51 осіб - 100%)
За січень-вересень 2018 року проведено 30 комісій з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та 6 по безпеці життєдіяльності.
Щодо вимог протокольного рішення Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 4 травня 2018 року №6
щодо проведення міжвідомчого аудиту рівня безпеки існуючих місць масового
відпочинку людей на водних об’єктах. В районі визначено 1 місце масового
відпочинку на водному об‘єкті, проведено 10 рейдів і патрулювання протягом
літнього періоду 2018 року.
Інформація до Табелю термінових і строкових донесень з питань цивільного
захисту завжди надається у визначені терміни.
Щодо створення та розвитку місцевих автоматизованих систем
централізованого оповіщення, то в районі здійснений аналіз наявних технічних
засобів оповіщення та проведені наради з головами сільських, селищних рад про
виділення коштів на 2019 рік.
На хімічно-небезпечному
об’єкті ТОВ «Побужський феронікелевий
комбінат»
формування і спеціалізовані
служби забезпечені засобами
індивідуального захисту, приладами
радіаційної і
хімічної
розвідки,
дозиметричного і хімічного контролю.
Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації від 28
вересня2016 року №250-р «Про створення районного матеріального резерву для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» та затверджена
номенклатура.
В районі рахується 41 споруда цивільного захисту із яких усі 100 % проінвентаризовано. В поточному році виділено 239 тис.грн. на утримання споруд
цивільного захисту.

В 2018 році в генеральних планах населених пунктів проектної містобудівної
документації зазначений розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту
в двох сільських радах району, Грузькій та Липовеньківській.
Зроблені проекти монтажу
на блискавкозахист
головного корпусу
центральної районної лікарні, проведено монтаж сигналізації І-ІІ поверхів
лікарні.
Проведено вогнезахисне обробляння дерев’яних конструкцій даху Побузької
музичної школи, забезпечено комплектування пожежних кранів в приміщенні
районного будинку культури, в дитячій та дорослій бібліотеках.
Замовлені проекти на виконання робіт протипожежного характеру у відділі
освіти молоді і спорту районної державної адміністрації.
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 6
кредитів на суму більше 200 тис.грн, де відшкодовано 35% від суми кредиту.
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.
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.
Розпорядженнями голови райдержадміністрації від 14 березня 2018 року
№71-р «Про проведення енергетичного аудиту об’єктів охорони здоров’я, освіти,
соціального захисту, культури та фізичної культури і спорту» затверджений
перелік споруд та від 14 березня 2018 року №69-р затверджений перелік об’єктів
щодо закупівлі послуг енергосервісу і базовий рівень споживання теплової енергії
об’єктами
енергосервісу, щодо яких буде проведена закупівля послуг
енергосервісу.
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
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.
В районі зареєстровано 1 679 суб’єкта господарювання, в т.ч.:
- фізичних
– 1222 осіб;
- юридичних – 457 осіб, в тому числі фермерських господарств більше 90.
З них економічно активних – 1132.
На підставі Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва»
рішенням 4ї сесії сьомого скликання районної ради затверджено Програму
розвитку малого і середнього підприємництва у Голованівському районі на 2016 2020 роки (рішення від 26 лютого 2016 року №46. Також рішенням двадцятої
сесії районної ради сьомого скликання від 06 квітня 2018 року №295 внесено
зміни і доповнення до даної програми. Відповідно чого, затверджено обсяг
фінансування на розвиток малого бізнесу у 2018-2020 роки по 500,0 тис.грн., на
співфінансування по наданню фінансової допомоги суб’єктам господарювання
району на впровадження інвестиційних проектів за рахунок коштів обласного
бюджету -100,0 тис.грн.
22 березня 2018 року було укладено договір про спільну діяльність щодо
фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва з
Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області.
Співфінансування з місцевого бюджету в 2018 році -100,0 тис.грн.
В поточному році кошти не виділялися.
Протягом цього року надавалися кредити суб’єктам господарювання:

«Приватбанк»- «Агро-КУБ», «КУБ»; «Ощадбанком»- кредити та компенсація
відсотків ФГ (за ПКМУ №106), «Будуй своє»;«Райффазен Банк «Аваль»«Довіра», «Відновлювальна кредитна лінія», «Овердрафт», «Івест без застави»,
«Інвестиційні кредити».
Об’єкти
інфраструктури підтримки малого бізнесу (надання послуг,
кредитів):
2- кредитні спілки;
1- Асоціація 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 іта смт.Побузьке), 1Райффазен Банк «Аваль» Бойко Любов Олексіївна,
1-Центр адміністративних послуг- завідуюча Мананікова Тетяна Олександрівна.
Протягом минулого та цього року надавалися кредити суб’єктам
господарювання:
«Приватбанк»- «Агро-КУБ», «КУБ»;
«Ощадбанком»- кредити та компенсація відсотків ФГ (за ПКМУ №106), «Будуй
своє»;
«Райффазен Банк «Аваль»- «Довіра», «Відновлювальна кредитна лінія»,
«Овердрафт», «Івест без застави», «Інвестиційні кредити».
Дебіторська заборгованість великих і середніх підприємств склала на 1
січня 2018 року -72290,3 тис.грн, а на 01.06.2018 року -82 590,2 тис.грн.
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.
Проводився пошук суб’єктів, які бажають отримати фінансову допомогу на
впровадження своїх інвестиційних проектів. Так згідно журналу реєстрації
звернень громадян відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури від 02 квітня 2018 року №3 та 27 квітня №4 (індекс З-048)
звернувся житель села Троянка Зубницький О. А. та 26 липня 2018 року №6 (К048) Кублик Г. В. Даним громадянам надано консультацію щодо відкриття
підприємницької діяльності, реквізити Регіонального фонду підтримки

підприємництва у Кіровоградській області, а також інформацію про оголошений
конкурс бізнес - проектів суб’єктів, зразок бланку заяви про надання фінансової
допомоги.
В поточному році адміністраторами центру адміністративних послуг
зареєстровано 2 647 заяв на надання адміністративної послуги. З них надано
дозволів 2539, (інші 132 це – відмови) та 352 - консультацій.
Державним реєстратором фізичних та юридичних осіб за 9 місяців
зареєстровано фізичних осіб– 63, юридичних - 9. Видано 59 витягів для суб’єктів
господарювання, проведено 78 реєстрацію змін.
62 фізичних осіб - припинено діяльність, а юридичних -2.
До районної ради було 3 звернення від підприємців щодо передачі в оренду
або у власність приміщень комунальної власності для здійснення основної
діяльності.
Кількість підприємств Голованівського району становила 176 одиниць, а
саме 2,3% загальної кількості підприємств області, що у розрахунку на 10 тис.осіб
наявного населення склало 58 одиниць (по області – 80 одиниць).
Підприємствами району реалізовано продукції, товарів та надано послуг на
суму 1579,8 млн.грн, що становить 1,9% загальнообласного обсягу.
Кількість працівників, зайнятих на підприємствах району, становила
2358 осіб, у тому числі найманих – 2267 осіб, що склало 2,5% загальної кількості
найманих працівників області.
Витрати на персонал підприємств Голованівського району становили
187 млн.грн, з них витрати на оплату праці – 154,5 млн.грн.
З метою недопущення порушень при прийняті рішень органів місцевого
самоврядування проводилася робота з головами сільських та селищних рад щодо
дотримання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської
діяльності».
Підготовлено
листи
органам
місцевого
самоврядування щодо прийняття рішень як регуляторних актів відповідно до
законодавства та вимог вищезазначеного закону. Надається консультативнометодична допомога сільським та селищним радам.
Органами місцевого самоврядування проведено перегляд регуляторних актів
та встановлено, що вони відповідають державній регуляторній політиці.
В поточному році проведено 2 засідання робочої групи з прискореного
перегляду регуляторних актів райдержадміністрації (протоколи від 04 червня
2018 року № 1, від 30 липня 2018 року №2).
14 серпня
цього року
головним спеціалістом Сектору Державної
регуляторної служби України в області Ратушною О.М. проведено начальний
семінар для голів та секретарів сільських і селищних рад. До участі запрошені
керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, начальник юридичного
відділу апарату районної ради.
Питання впровадження принципів державної регуляторної
знаходиться на постійному контролі райдержадміністрації.

політики

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.
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 районній газеті опубліковано 2 статті
за результатами перевірок.
Управлінням Держпродспоживслужби Голованівському районі проводилась
інформаційно-розяснювальна робота серед населення, щодо можливих ризиків,
негативних наслідків для здоров’я від товарів, які реалізуються у не встановлених
та необладнаних для торгівлі місцях.
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.
Інформація була розміщена шляхом публікацій у поданих до друку статтях:
«Стихійна торгівля – проблема сьогодення!» та «Стихійна торгівля – лихо
населенню…», «Небезпека стихійної торгівлі» в місцевих газетах: «Вісник
Голованівщини» та «Чисте джерело».
В районі для здійснення усіх вимог чинного законодавства щодо
використання електронної системи ProZorro розпорядникам державних коштів
було з 31 жовтня по 01 листопада 2017 року проведено курс навчання у сфері
здійснення публічних закупівель представниками Інституту електронних
закупівель.

Усі розпорядники бюджетних коштів зареєстровані
на електронному
майданчику. Розрахунки за товари та послуги оприлюднюються на інтернет –
порталі.
В минулому році надано листи розпорядникам державних коштів щодо
проведення ними аналізу структури публічних закупівель в розрізі товарних груп
для визначення частки продукції українського походження.
Структурним
підрозділам
райдержадміністрації,
комунальним
підприємствам, сільським та селищним радам доручено дотримуватися заборони
на використання програмного забезпечення, до виробництва якого прямо чи
опосередковано причетні фізичні та юридичні особи держави-агресора.
Придбання товарів, робіт та послуг в підприємствах і в органах місцевого
самоврядування здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні
закупівлі».
Розроблено та затверджено Положення про здійснення допорогових
закупівель, яким визначено, що Замовник здійснює допорогові закупівлі товарів,
робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 120 тис. грн., та є меншою
за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2
Закону, із застосуванням Системи через авторизований електронний майданчик.
Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою
за 120 тис. грн., Замовник може використовувати електронну систему закупівель з
метою відбору постачальника товару, надавача послуги та виконавця робіт для
укладення договору, дотримуючись принципів здійснення публічних закупівель,
установлених Законом.
Крім того, в електронній системі ProZorro оприлюднюються звіти про
укладені договори на суму, що перевищує або дорівнює 50 тис.грн. та є меншою
200 тис.грн. За 2017 рік оприлюднено 6 звітів.
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.
Суб’єкт підприємницької діяльності за послугами щодо сприяння
впровадження бізнес-проектів звертався до районного центру зайнятості.
За
сприянням районного центру зайнятості отримано одноразову допомогу для
започаткування власної справи гр.Чорним В.М.
На 2018 рік заплановано:
- за власні та інвестиційні кошти до кінця поточного року буде відкрито 7
торговельних точок,

- продовжується проводитися проектування електростанції на твердому паливі
«Відходи соняшнику» потужністю до 6 МВт ТОВ «Відродження»;
- будівництво елеватора ТОВ АПК «Розкішна»,
- реконструкція комплексу будівель нафтобази ТОВ "КРЕАТИВ ВОРД" станція
Голованівськ;
- відновлення будівель та будівництво споруд у ФГ;
-з метою створення нових робочих місць, наповнення місцевого бюджету
продовжувати роботу із суб’єктами господарювання щодо відкриття нових,
додаткових об’єктів як за інвестиційні так і за кошти місцевого бюджету;
- надання консультацій щодо відкриття власної справи;
- збільшення надання адміністративних послуг;
- для здійснення підприємницької діяльності надання в оренду або у власність
приміщення комунальної власності;
- сприяння інформаційно-консультативне роз’яснення та допомога аграрія
стосовно державної підтримки (ПКМУ №106, №87, №107 на розвиток
тваринництва, садівництва, компенсація вартості с/г техніки вітчизняного
виробництва, розвитку господарств);
- проведення роботи щодо створення молочного кооперативу в районі на базі ПП
«Діброва» Лінчевський В.Г. та відповідне його матеріальне забезпечення;
- прискорення надання земельних ділянок та дозвільних документів під об’єкти
будівництва суб’єктам господарювання;
- надання вихідних даних на проектування;
- видача паспортів прив’язки на тимчасові споруди для ведення бізнесу в
смт.Побузьке 10 особам;
- надання земельних ділянок для розміщення торговельних споруд смтПобузьке 7
особам;
- прискорення процедури проведення аукціону на земельну ділянку під об’єкт
торгівлі в смт.Голованівськ – 3 суб’єктам.
Демографічна ситуація
Демографічна ситуація є незадовільною.
Кількість населення району 30 ,146 тис. чол. З них -18453 осіб – сільське (що
складає 61,08%).
Міське:
чоловіки 8644 чол.
жінки -9809 чол.
По віковій категорії
0-14 років - 4 151 особа,
15-64 років – 20 106 осіб,
Коефіцієнт смертності -20,4.
Народилося за 9 місяців 2018 року 154 чол. померло – 386 особи. Природній
приріст - мінус 232 чол. Зареєстрували шлюб 74 пар, розірвали шлюбу 11 пар.

Проживає 8,668 тис. пенсіонерів, з них за віком 7,108 тис.чол., за інвалідністю 953 чол, в разі втрати годувальника -342 чол.,за вислугу років 189 чол., отримують
соціальні пенсії-74 чол., довічне утримання суддів у відставці 2 особи.
Зайняте населення – 28,5 %
Діти до 18 років -17%
Пенсіонери – 28,5 %
Незайняті – 15,4%
(декрет, допомога ,
догляд за інвалідами,
домогосподарки)
Безробітні -1,14 %
Працюючі
Бюджетна сфера – 1911чол.,
Фізичні особи- підприємці -1262 чол.,
Одноосібники -1996 чол.,
Наймані у ФОП -273 чол.,
Працюючі у с/г -1129 + 579 чол.( «Хлібороб»)=1708 чол..
Працюючі пенсіонери – 1411 чол.
Виробництво (з ТОВ «ПФК») 2459 чол.
Реальний сектор – 4925+1898 чол .( ПФК)= 6823 чол.
в тому числі - бюджетна сфера – 1911 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.

Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку Голованівського
району станом на 1 липня 2018 року склав більше 4,220 млн.дол. США
(5,7% загального обсягу інвестицій по області) та збільшився на 7,8%
Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості та
сільського господарства.
У І півріччі 2018 року підприємствами та організаціями Голованівського району
освоєно 119,8 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 5,2% загальнообласного
обсягу. Та складає 150% до попереднього року.
На кожного мешканця району в середньому припало більше 3,943 тис.грн
капітальних інвестицій, що більше ніж у середньому по області.
Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій були власні кошти
підприємств і організацій, кредити банків та інші позики.
В поточному році залучалися капітальні інвестиції на підприємства добувної та
переробної промисловості і в аграрний сектор.
В цьому році проводиться проектування електростанції на твердому паливі
«Відходи соняшнику», на ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» проводились
ремонти технологічного обладнання, продовжується будівництво елеватора загальним
об’ємом зберігання 10 тис. тонн зернових та технічних культур ТОВ АПК «Розкішна»,
здійснюється реконструкція комплексу будівель нафтобази та інше. А це залучені
великі капіталовкладення .
Значні обсяги коштів з державного та місцевого бюджетів виділялися для
розвитку інфраструктури району.
На території району розпочато будівництво дошкільного навчального закладу на
120 місць по вул. Пушкіна в смт. Голованівськ Кіровоградської області - 5000,00 тис.
грн., проводиться реконструкція приміщення опорної НВК "Побузька ЗШ І-ІІІ
ступенів по вул. Шкільній, 8 смт. Побузьке
А також - Капітальний ремонт поліклініки Голованівської ЦРЛ (ІІ черга).
В цьому році за характером будівництва на обсяги робіт з капітального ремонту
припало 50,2% загального обсягу виконаних будівельних робіт, з поточного ремонту –
39,9%, решта – з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення.
Підприємства
та споруд.
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За січень–червень 2018р. у районі прийнято в експлуатацію 149 м2 загальної
площі житла, що на 6,4% більше ніж за січень–червень 2017р.
Затверджений генеральний план селища Голованівськ рішенням селищної ради
від 29 вересня 2016 року №99 та генеральний план смт.Голованівськ від 08 грудня
2017 року №239, смт.Побузьке та Свірнівської сільської ради на всі населені пункти
(с.Новоголованівськ, с.Зелена Балка, с.Олексіївка).
На даний час проведено коригування генерального плану с.Цвіткове та
с.Журавлинка, с.Грузьке, с.Ясне. На черзі 2019 року с.Липовеньке, с.Липняжка,
с.Грузянка, с.Троянка, с.Наливайка, с.Розкішна, с.Маринопіль, с.Костянтинівка, с.
Новосілка,с.Марянівка.

Вербівська сільська рада та с.Перегонівка заключено договір з ТОВ
«Укрніццивільбуд» на виготовлення генерального плану населених пунктів.
Ведуться перемовини з даного питання з товариством Люшнюватською та
Ємилівською сільською радою.
Загальна площа житлового фонду на 1 особу -26,8 кв.метрів.
А загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель по району
становить 1,6 % до загальноообласного показника.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на території району
реалізуються такі об’єкти:
капітальний ремонт поліклініки Голованівської ЦРЛ по вул. Незалежності,2 в смт.
Голованівськ Голованівського району Кіровоградської області (коригування)
кошторисна вартість об’єкта складає 2285,400 тис. грн., в т. числі залишок
невикористаних коштів станом на 01.01.2018 складає 820,550 тис.грн.,
капітальний ремонт операційної та приймального відділення Голованівської
ЦРЛ по вул. Незалежності,2 в смт. Голованівськ Голованівського району
Кіровоградської області (коригування) 1553,412тис.грн, залишок коштів на 01 січня
2018 року - 597,392 тис.грн. Станом на звітну дату залишку невикористаних коштів (за
рахунок місцевих бюджетів) не має.
реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради за
адресою: селище Побузьке, вул. Шкільна, 8 Голованівського району -25350,00 тис.
грн.
Також здійснюється будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою:
вул. Центральна, 1А в селі Новосілка Голованівського району загальна кошторисна
вартість даного об’єкта 6248,130 тис. грн., також розпочато будівництво спортивного
майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на стадіоні «Колос» за адресою:
вул. Соборна,38 в смт. Голованівськ Голованівського району, фінансування якого
здійснюється за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі
штучним покриттям в регіонах України».
Також, Голованівською райдержадміністрацією на розгляд обласної комісії з
оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку на 2019 рік подані 3 проекти, а саме:
«Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по вул. Пушкіна в
смт. Голованівськ Кіровоградської області» - 27654,705 тис. грн
«Будівництво мереж водопостачання на території населеного пункту станції
Ємилівка» - 1705,00 тис. грн.,
«Капітальний ремонт приміщення (заміну віконних блоків та зовнішніх вхідних
дверей) в закладі дошкільної освіти № 1 «Орлятко» за адресою: смт. Побузьке, вул.
Пирогова, 3 Голованівського району Кіровоградської області» - 2599,859 тис. грн.

Роздрібний товарооборот
Роздрібний товарооборот (І півріччя поточного року) склав 30 170,2 тис.грн , або
0,6% до загального обсягу та становить 80% до рівня попереднього року.
Комісії
В січні – вересні 2018 року проведено 9 засідань комісії з питань забезпечення
своєчасності виплати та погашення заборгованості із виплати заробітної плати,
стипендій та інших соціальних виплат.
Також 9 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 8 засідань комісії .
Крім цього проведено 30 комісій ТЕБ та НС, 7- засідань ради по безпеці
життєдіяльності, 3 - робочої групи по координації і контролю ситуації на споживчому
ринку району, та відбулося 7 засідання 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 2018 рік – 98,8 млн.грн. З них
профінансовано на 01 жовтня 2018 року – 73,8 млн.грн. (Зарплата – 59,8 млн.грн,
енергоносії – 7,1 млн.грн., харчування – 2,8 млн.грн.).
Охорона здоров’я бюджет 39,5 млн.грн. Профінансовано 29,5 млн.грн.
(зарплата – 23,4 млн.грн., енергоносії – 2,2 тис.грн., харчування – 0,3 млн.грн).
Бюджет галузі культура на 2018 рік складає 6,4 млн. грн. Профінансовано
4,6 млн. грн. (Зарплата 4,0 млн. грн., енергоносії – 0,406 млн. грн.).
На спорт заплановано – 1,7 млн. грн. Профінансовано 1,2 млн. грн. З них на
зарплату -1,0 млн.грн., енергоносії – 0,09 млн.грн.
В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів вишукано
можливість та спрямовано у 2018 році із районного бюджету майже 20,5 млн.грн.
на реалізацію заходів цільових програм.
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.
Для бібліотечних працівників району проведено семінар-практикум: «Публічна
бібліотека та інформаційне забезпечення євро інтеграційних процесів», «лабораторію»
професійної творчості «Досвід кожного – багатство всіх», день професійного
спілкування «Дизайн фонду», майстер-клас «Виготовлення книжкової полиці» та «АРТ
майданчик».
Функціонує створений на базі бібліотеки інформаційно-ресурсний центр. Протягом
січня року надавались бібліотечно-інформаційні послуги пільговим категоріям
користувачів.
розвиток фізичної культури та спорту
Важливими складовими соціально-економічного зростання є розвиток фізичної
культури і спорту, поліпшення стану здоров'я мешканців району і виховання здорового
підростаючого покоління.
За звітній період вдалося в основному зберегти фізкультурно – спортивну
структуру району і в першу чергу, фізкультурні кадри. Одним з напрямків роботи відділу
являвся стан фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах району. В
абсолютній більшості дошкільних закладів, загальноосвітніх школах, професійно –
технічному училищі фізичне виховання проводиться згідно вимог. Навчальні групи
наповнюються з урахуванням санітарно – гігієнічних норм і вимог техніки безпеки. Всі
заклади освіти практично повністю забезпечені підготовленими кадрами. В
загальноосвітніх навчальних закладах працюють гуртки спортивного напрямку
працюють групи баскетболу, волейболу, групи футболу та група легкої атлетики.
В районі функціонує дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти , молоді та
спорту райдержадміністрації. В школі навчається 304, дітей з якими працюють 11
тренерів-викладачів з дзюдо, футболу, важкої атлетики, волейболу та гирьового спорту.
ДЮСШ фінансується з районного бюджету.
На протязі року в районі проводились змагання з таких видів спорту: шахів,
шашок, настільного тенісу, волейболу, футболу, баскетболу, дартсу, а також масові
фізкультурно – спортивні змагання присвячені святкуванню Масляної. “Дню Перемоги”,
“Дню Незалежності”, “Дню молоді”, “Дню фізичної культури і спорту”
«Дня
партизанської слави» « День селища», «Дню захисника України» та ін. Всього на протязі
року в районі проведено 25 спортивно-масових заходів та змагань в яких прийняли
участь понад 6525 чоловік.
На фінансування галузі фізичної культури та спорту у 2018 році було виділено
понад 900 тисяч гривень при плані 1600 тис.грн.
Велика увага в районі приділяється розвитку спорту ветеранів, які постійно
приймають участь в районних, обласних та всеукраїнських змаганнях з таких видів
спорту як футбол, паурліфтінг, гирьовий спорт.
Проводиться робота щодо спортивної реабілітації учасників АТО , всі дані
категорії мають вільний доступ до спортивних споруд району.
в медицині
Діяльність галузі охорони здоров’я була направлена на покращення матеріально
технічної бази, а також покращення якості та доступності медичної допомоги.

Основним завданням є забезпечити належне функціонування медичних закладів.
Кількість лікарняних закладів, а також кількість амбулаторно-поліклінічних закладів в
районі на 2018 рік є таким: 1 центральна районна лікарня з поліклінікою.
Лікувально – профілактичні заклади району забезпечені необхідними 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.
Всі лікарі та середні працівники прийшли передатестаційні курси і атестовані своєчасно
(мають І, ІІ та вищу категорії).
За 9 місяців 2018 року не зареєстровано материнської смертності.
Абсолютна кількість лікарняних ліжок по всьому районі становить 130ліжок,115 в
Голованівський ЦРЛ та 15 ліжок в Побузькій філії Голованівської ЦРЛ.
Виконання кошторису по Голованівскій ЦРЛ за 9 місяців 2018 р.
Всього затверджено коштів на січень-вересень 2018р в сумі22535108 грн.
Заплановано
13691672грн
2893132грн
1154025грн
404800грн
350000грн
1090300грн
1406100грн.
41400грн
583350грн
60750грн
46800грн.
753679грн

Надійшло
13533951грн
2857293грн
778421грн
373923грн
373658грн
708553грн
1295227грн
36832грн
543605грн
38764грн
36454грн
714879грн

Заробітна плата
Нарахування на зарплату
предмети, матеріали
медикаменти
продукти
послуги
оплата теплопостачання
оплата водопостачання
електроенергія
оплата природного газу
пільгова пенсія
інші виплати населенню
(зубопротезування 38800грн,
Інсуліни 713679грн)
відрядження
38300грн
38085грн
Інші видатки
20800грн
23809грн
Базовим закладом для медичної допомоги ветеранам війни в районі є
палати для інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни на 12
ліжок. На
даний час всі палати відремонтовано, облаштовано меблями, встановлено
холодильники, кондиціонери, телевізори. Протягом 9 місяців 2018 року по району
на 1 хворого витрачалося 65 гривень в день на медичне забезпечення та 55
гривень в день на харчування
1. В Голованівскій ЦРЛ було стаціонарно проліковано 63 чоловіки з них
ІВВ 2 чол.
УБД – 7чол.
УВВ – 30 чол.
учасникиАТО 24чол.
3. а) На харчування витрачено 33770 грн..
ІВВ - 825грн.

УБД - 4895грн..
УВВ - 15235 грн.
Учасники АТО 12815грн
б) На медичне лікування витрачено 39914грн..
ІВВ - 975 грн..
УБД - 5789грн.
УВВ- 18005грн.
АТО-15145грн
4. В обласний госпіталь ІВВ було направлено та проліковано 42 чол.
ІВВ - 3
УБД -9
УВВ -10
Учасники АТО-20
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.
Поліпшення транспортної доступності
В районі облаштовано пандусами 91 об'єкт житлового та громадського призначення:
управління соціального захисту населення, районного центру зайнятості населення,
територіального центру, магазини, школи, лікарні, ФАПи, зв’язок. Зареєстрована і
працює районна організація інвалідів. Для осіб з інвалідністю при Територіальному
центрі соціального обслуговування працює соціальне таксі, інвалідам загального
захворювання надано 78 послуг соціального таксі 35 особам. На обліку знаходиться 169
інвалідів з дитинства І-ІІІ групи та дітей-інвалідів до 18- ти років -116, діти загального
захворювання - 113 чоловік.
Для осіб з інвалідністю при Територіальному центрі соціального обслуговування
працює соціальне таксі, інвалідам загального захворювання надано 78 послуг
соціального таксі 35 особам. З них 74 послуги на безоплатній основі, 4 послуги на
платній основі.
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. Соборна (площа паркувального майданчика
360 м²) загальною кількістю паркувальних місць – 30; 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.
Планується у ІІ півріччі на Побузькому муніципальному ринку встановлення кнопок
виклику у 2 торгівельних павільйонах.

