Про звіт про результати проведення моніторингу виконання Стратегії
соціального і економічного розвитку Голованівського району
на період до 2020 року
Для підвищення добробуту населення району шляхом досягнення сталого
соціально-економічного розвитку та здійснення глибоких структурних
трансформацій в економічній та соціальній сферах, реалізації конкурентних
переваг регіону було затверджено Стратегію соціального і економічного розвитку
Голованівського району на період до 2020 року.
На нашій території проживає 30,083 тис.чол. населення. З них – 18,390 тис.
осіб – сільське (що складає 61%).
З них -9,032 тис.осіб пенсіонерів.
В районі зареєстровано 1 797 суб’єкта господарювання, в т.ч.:
- фізичних
– 1309 осіб;
- юридичних – 488 осіб, в тому числі фермерських господарств 89.
З них :
економічно активних -1223 .
Враховуючи світові тенденції, маємо вживати дієвих заходів для сприяння
активному розвитку даного сектору як одного з основних складових економіки
майбутнього.
Аграрний сектор економіки для району завжди був визначальним як в плані
продовольчої безпеки, так і в цілому для його соціально-економічного розвитку.
У галузі сільського господарства району здійснюють діяльність 2045
одноосібників, 10 ТОВ і АФ, ФГ-89, ПП -2.
У гуманітарній сфері району постійна увага приділялась питанням
забезпечення стабільного функціонування закладів та поліпшення якості надання
ними послуг населенню.
Фінансувалися всі галузі як « Освіта» , «Охорона здоров’я», галузь культури та
спорту.
Постійно працювали над впровадженням і реалізацією інвестиційних та
соціальних проектів. Всі вони діють, і є основою для зростання економічного
потенціалу району.
Одні з них більш масштабні, інші – менш, але увага до їх реалізації одинакова.
Реалізація проектів дала можливість працевлаштувати громадян, які цього
потребували.
Ключовими завданнями реалізації завдань було:
– Розвиток соціальної, гуманітарної сфер району
– Створення економічно сприятливого середовища для залучення інвестицій,
реалізація інноваційно-інвестиційних проектів.
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Частина проектів вже реалізована.
У рамках Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку на період до 2020 року
за звітні періоди виконано:
«Будівництво цеху екстракції з продуктивністю 800 тонн/добу по насінню
соняшнику та отримання екстракційної олії та шроту ТОВ «Відродження»- обсяг
капіталовкладень 40 млн.грн.
«Оновлення і модернізація об’єктів виробництва та техніки» (щорічно більше
20 млн.грн капітальних інвестицій ),
"Будівництво складських приміщень АФ «Хлібороб» с. Наливайка"
І в стадії реалізації:
"Будівництво елеватора для зберігання зернових культур ТОВ АПК
«Розкішна" – з початку реалізації освоєно власних коштів 74 млн .грн.;
У рамках Програм економічного і соціального розвитку в минулих роках
виконано :
Реконструйовано Лебединську ГЕС ПП «АВКУБІ». Загальна вартість проекту
складає більше 5 млн.грн. Проведено будівництво допоміжних приміщень
закривання води ї ГЕС, працевлаштовано 5 осіб.
Введено в експлуатацію 3 міні гідроелектростанції ТОВ «Гідроенергоінвест»
на території с. Перегонівка, с. Полонисте, с. Давидівка, потужністю по 200 кВт
кожної. На той час створено 15 робочих місць і загальна вартість проекту більше 44
млн.грн.
Проведено реконструкцію аспіраційного обладнання спалювального
цеху:великого і середнього відділення шихтарника;
«Поточні, капітальні ремонти на ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат
та капітальні вклади»;
«Закупівля устаткування ТВП № 3,4 на ТОВ «ПФК» ;
«Реконструкція газоочисного обладнання сушарних барабанів № 1-2»;
(Серед інвестиційних проектів це самі масштабні проекти, капіталовкладення
власні).
«Будівництво магазинів»;
«Реконструкція Побузького муніципального ринку» за кошти селищного
бюджету.
Майже щорічно закуповувалася техніка ДП «Голованівське лісове
господарство»
Підприємства промисловості постійно модернізуються, використовуючи
високі технології та інновації.
Основні соціальні об’єкти, введені і реалізовані у попередніх роках
- Заміна і встановлення котлів у філіях загальноосвітніх шкіл;
- Заміна вікон на енергоефективні;
- Утеплено фасад ЦЮДТ смт Побузьке.
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-За кошти фонду охорони навколишнього середовища та співфінансування
місцевого бюджету побудовано очисні споруди Голованівської ЦРЛ.
-За субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам реконструйовано
систему водопостачання Голованівським ККП;
- Проводився капітальний ремонт операційного та приймального відділення,
вестибюлю та сходової клітини у центральній районній лікарні;
- Установка для додаткового освітлення;
- Ремонт операційної хірургічного відділення;
- Реконструкція приміщення Голованівська школа мистецтв.
Також за кошти районного бюджету придбано інструменти для духового
оркестру дитячої школи мистецтв;
- Поточний, ямковий ремонт доріг комунальної власності.
В галузі «Освіта» - реформовано мережі навчальних закладів , що створило
умови для поліпшення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти, рівного доступу до якісної освіти, розв’язання питань кадрового та
матеріально-технічного забезпечення.
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 ЗШ-ДНЗ. Замінюються старі вікна на нові металопластикові,
проводиться протипожежна обробка дерев’яних конструкцій покрівлі та утеплення
зовнішніх стін приміщень.
Систему загальної середньої освіти району становлять 3 опорних заклади
загальної середньої освіти, у складі яких перебувають 24 філії.
Здійснюється впровадження освітньої реформи «Нова українська школа».
Згідно розпорядження голови облдержадміністрації «Про розподіл обсягу
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2018
році, організацію контролю за використання зазначеної субвенції» для закладів
загальної середньої освіти з державного бюджету виділено субвенцію на нову
українську школу на придбання меблів, дидактичних матеріалів, на придбання
комп’ютерної техніки.
Співфінансування з місцевого бюджету складає 313,3 тис. грн.
З метою забезпечення підвозу до опорних закладів щорічно з 2016 року – по
2018 рік придбавалися шкільні автобуси, які здійснюють підвезення дітей та
педагогічних працівників, що проживають за межею пішохідної доступності
(більше 3 км).
У 2018 році реалізовувався масштабний соціальний проект «Будівництво
дошкільного навчального закладу «Веселка» на 120 місць по вул. Пушкіна в смт.
Голованівськ.
З місцевого бюджету у 2018 році використано 8,4 млн.грн.
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На нинішньому етапі - забезпечити належне функціонування медичних закладів
В галузі «охорона здоров’я» накопичилось багато проблем, які потребували
негайного вирішення.
Основними завданнями є забезпечення належного функціонування медичних
закладів. Видатки районного бюджету для потреб медичної галузі відповідають
вимогам постанови Кабінет Міністрів України «Про збільшення норм грошових
витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров'я для ветеранів
війни».
Медичні програми профінансовані в межах загальних асигнувань галузі
охорони здоров'я на 100%.
В 2018 році проведено капітальні ремонти:
- частини другого поверху поліклінічного відділення
- капітальний ремонт поліклініки
-кабінетів прийому хворих
-операційного та приймального відділення
-проведено поточний ремонт фасаду головного корпусу
-демонтаж будівлі гінекологічного відділення
Закуплено меблі в поліклінічне відділення , лабораторні меблі, шафи витяжні
холодильники для облаштування помешкання молодих лікарів, медичне
обладнання.
Відповідно до заходів Стратегії , задля розвитку території в намічених планах
– завершити та ввести в експлуатацію і розпочати нові соціальні проекти,
розвиток гуманітарної сфери району, створити економічно сприятливе середовище
для залучення інвестицій, та продовжити реалізацію інвестиційних проектів.

