ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ за 2019 РІК
Олега ГОЛІМБІЄВСЬКОГО
Метою економічного і соціального розвитку у 2019 році було підвищення
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості району, поліпшення
матеріального добробуту населення.
Пріоритетами розвитку були:
- Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури
- Поліпшення якості автомобільних доріг
- Розвиток соціальної інфраструктури села
Взявши за основу прозорість, відкритість, чітко сформульовані завдання та
спільно визначені наміри ми поступово крок за кроком йдемо до реалізації
намічених планів.
На сьогоднішній день ми досягли фінансово-економічної, промислової
стабілізації, стрімко розвивається громадська активність, потужний імпульс
надано розв’язанню соціальних проблем.
Районна державна адміністрація у своїй роботі керується принципами
відповідальності, верховенства права, законності, пріоритетності прав людини,
поєднання державних і місцевих інтересів, а також гласності та публічності.
Протягом 2019 року районною державною адміністрацією, органами
місцевого самоврядування здійснювались заходи, спрямовані на забезпечення
стабільної роботи галузей економіки, створення умов для нормального
функціонування закладів соціальної сфери, забезпечення наповнюваності
бюджетів та виконання завдань і заходів Програми економічного і соціального
розвитку району на 2019 рік.
Необхідно зауважити, що зв’язок між державою та громадянином,
вирішення життєво важливих проблем окремої людини є пріоритетом у роботі
районної державної адміністрації .
Протягом січня – грудня 2019 року жителі району надіслали 671 звернення, з
них 660 індивідуальних, 1 анонімне та 10 колективних. З 671 звернення - 237
вирішено позитивно, на 426 надано роз’яснення, 6 на розгляді та 2 звернення
надіслані за належністю.
В січні – грудні 2019 року 466 звернень надіслали до органів влади вищого
рівня, а саме через обласну державну адміністрацію 21 звернення, 3 через АВРУ,
Обласний контактний центр - 440 звернення, в тому числі: через Урядову
телефонну «гарячу лінію» - 248, через «гарячу лінію» голови обласної державної
адміністрації –193 та 1 через інші органи влади.
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.
Аналізуючи зроблене по виконанню показників програми соціального і
економічного розвитку району, можна сказати, що ситуація в районі стабільна. В
окремих галузях і сферах діяльності забезпечено позитивну динаміку показників.
У сфері соціального захисту населення та ринку праці забезпечувалась
реалізація завдань щодо забезпечення матеріального добробуту громадян району.
В районі затверджена рішенням сесії районної ради Стратегія економічного і
соціального розвитку Голованівського району до 2020 року та внесені зміни
рішенням від 17 липня 2015 року №530, виклавши Стратегію до 2020 року у новій
редакції. Даним рішенням затверджений План реалізації Стратегії економічного і
соціального розвитку Голованівського району до 2020 року.
Завдання розвитку району до 2020 року полягає у відновленні динамічного
економічного зростання на підґрунті максимально ефективного використання
наявного економічного та соціального потенціалу шляхом підвищення
купівельної спроможності населення та сприяння експортній діяльності
підприємств.
Переглянуто показники проекту Програми соціального і економічного
розвитку на 2019 рік.
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.
Зареєстровано всього 1845 суб’єктів.
З них 497 юридичних, 1348 фізичних.
З них економічно-активних – 1291.
259 - юридичних. 1032- фізичних.
Об’єкти
інфраструктури підтримки малого бізнесу (надання послуг,
кредитів):
2- кредитні спілки, 1- асоціація фермерів Голованівського району, 4- філії банків
1- Центр адміністративних послуг.
Частка середніх підприємств у загальній кількості підприємств – 4,6%.
Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств – 95,4%.
В січні - грудні 2019 року адміністраторами центру адміністративних послуг
зареєстровано 2900 заяв на надання адміністративної послуги. З них надано
дозволів 2510, (інші 93 це – відмови) та 297 - консультацій.

Державним реєстратором фізичних та юридичних осіб за 12 місяців
зареєстровано фізичних осіб –129, юридичних - 9. Видано 55 витягів для суб’єктів
господарювання, проведено 157 реєстрації змін.
123 фізичних осіб - припинено діяльність, а юридичних - 5.
Працюють підприємства, якими за рік вироблено та реалізовано готової
товарної продукції на суму більше 2,7 млрд грн.
Збільшено виробництво в галузі: лісового господарства, переробній,
промисловості.
Реалізацію готової продукції збільшено на ТОВ АПК «Розкішна», ДП
«Голованівське ЛГ», ККП, ТОВ «Відродження».
Відповідно до заходів Програми в поточному році залучався інвестиційний
капітал на ДП «Голованівське лісове господарство», ТОВ «Відродження», ПП
«АВКУБІ», ТОВ АПК «Розкішна», ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат».
Виготовлено та затверджено 22 генеральних планів населених пунктів на
території Голованівського району: смт Голованівськ, селище Голованівськ, с.
Свірневе, с. Зелена Балка, с. Олексіївка, с. Журавлинка, с. Цвіткове, с. Ємилівка,
селище Ємилівка, с. Грузьке, с. Ясне, с. Вербове, смт Побузьке, с. Клинове, с.
Ковалівка, с. Молдовка, с. Надеждівка, с. Матвіївка, с. Перегонівка, с.
Липовеньке, с. Липняги, с. Грузянка.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на території
району реалізовано такі об’єкти:
завершено
капітальний
ремонт
терапевтичного
відділення
Голованівської ЦРЛ по вул. Незалежності,2 в смт Голованівськ Голованівського
району Кіровоградської області (коригування) кошторисна вартість об’єкта
складає 1498,288 тис грн;
придбано дитячий майданчик за кошти державного бюджету вартістю
173,3 тис грн;
проведено реконструкцію спортивного майданчика під універсальний
майданчик для спортивних ігор із штучним покриттям , що розташований по вул.
Будівельна,10-Б смт Побузьке Голованівського району Кіровоградської області,
вартістю 1 млн 408.085 тис. грн., з них кошти державного бюджету 640,585 тис.
грн., з місцевого- 714,493 тис. грн.
продовжувалися будівельні роботи з реконструкції Побузької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
В зв’язку з вступом в дію нових державних будівельних норм внесені зміни,
що стосуються підвищення безпеки та комфорту дітей у навчальних закладах.
Зокрема, в оновлених ДБН «Будинки і споруди. Заклади освіти» введено:
- обов’язкову енергомодернізацію будівель навчальних закладів.

- проектування класів з можливістю групового та індивідуального навчання та
збільшення площі класу на 1 учня з 2 до 3 кв. м. Це створить можливість для
відкритого простору в школах.
- обов’язкове облаштування інклюзивного простору для можливості навчання дітей
з інвалідністю.
- обов’язкове влаштування дверей з вільним відчиненням зсередини
Тому було проведено коригування проектно-кошторисної документації
відповідно до нового ДБНу, де вартість об єкту за цінами станом на 16 липня 2019
року становить 81 млн 460,718 тис грн. В 2019 році по даному об’єкту освоєно
коштів 5 млн 374,354 тис грн, з них – 5млн 246,975 тис грн субвенції з державного
бюджету та 527,379 тис грн співфінансування з місцевого бюджету.
Також продовжувалося будівництво дошкільного навчального закладу на
120 місць по вул. Пушкіна в смт Голованівськ Кіровоградської області загальною кошторисною вартістю у поточних цінах станом на 13 березня 2019
року 47млн 412,680 тис грн. Освоєно коштів 13млн 637,841 тис грн, з них
субвенції державного бюджету в сумі 10 млн 746,548 тис грн і 2млн 891,301
кошти з місцевого бюджету.
Зовнішньоекономічною діяльністю займалися: ДП «Голованівське ЛГ», ТОВ
«Побузький завод абразивів», ТОВ «Відродження» та ТОВ «Георгбіосистем».
У січні – вересні 2019 року підприємствами та організаціями
Голованівського району освоєно майже 225 млн грн капітальних інвестицій, що
становить майже 5% загальнообласного обсягу. Очікуваний показник більше 300
млн грн.
Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій були власні
кошти підприємств і організацій, кошти державного і місцевого бюджетів,
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.
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 - 84, ПП - 4, ТОВ АПК - 2.

Станом на 01 січня 2020 року обсяги валової продукції сільського
господарства склали 404,024 млн грн – 101,5%, і у сільськогосподарських
підприємствах 314,765 млн грн – 102%.
На даний час у двох підприємствах представлена галузь тваринництва – це
ТОВ АПК «Розкішна» та ФГ «Колосок – ВТ».
Сільськогосподарськими підприємствами району у 2019 році обмолочено
15183 га озимої пшениці, намолочено 71722 тонни, при середній урожайності47,2
ц/га; озимого ячменю зібрано з площі 3409 га, намолочено 12297 тонн, урожайність
– 36,1 ц/га; обмолочено 1818 га ярого ячменю, намолочено 6406 тонн, урожайність
– 35,2 ц/га; з площі 1368 га гороху, зібрано 3403 тонн, урожайність 24,9ц/га;
соняшнику обмолочено з площі 19699 га, намолочено 49650 тонн, при урожайності
25,2 ц/га; обмолочено сої з площі 1959 га, зібрано 3357 тонн, урожайність 17,1
ц/га; кукурудзи обмолочено з площі 18494 га, намолочено 120859 тонн,
урожайність 65,4 ц/га.
Під урожай 2020 року усіма категоріями господарств, у тому числі
сільськогосподарськими підприємствами району, посіяно озимої пшениці 14303 га,
озимого ячменю 3751 га, в озимого ріпаку 1017 га.
Аграріями району придбано 35 одиниць техніки на суму 29985 тис грн.
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.
Значну увагу приділили розвитку дорожньої інфраструктури.
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»
виконувалися у межах лімітів фінансування філії ДП «Кіровоградський
облавтодор» на підставі фінансування службою автомобільних доріг в
Кіровоградській області.
Філією «Голованівський райавтодор» виконано робіт за січень - грудень 2019
року на суму всього 15 977,2 тис грн.
З них: на державних дорогах на суму 4032,1 тис
грн, виконано
експлуатаційних робіт на суму 421 тис грн, роботи виконані за прямими
договорами 7050,2 тис грн, поточний середній ремонт місцевих доріг 4473,9 тис
грн.
.
Рішенням Голованівської районної ради від 20 грудня 2019 року «Про
районний бюджет на 2020 рік» передбачено кошти на оплату пільг за користування
телефоном в сумі 57 тис грн; пільгове перевезення окремих категорій громадян в

сумі 153,2 тис грн на автомобільний транспорт та 1,1 тис грн на перевезення
залізницею.
Станом на 01 січня 2020 року фактично перевезено 1443 пасажирів пільгової
категорії, та відшкодовано з місцевого бюджету - 140,896 тис грн.
Демографічна ситуація є незадовільною.
Кількість населення району 29,736 тис чол наявне 29,546 тис чол.
З них -18,328 тис осіб – сільське (що складає 61,5%), 11, 408 тис чол міське.
Чоловіки- 12,635, а жінок 17,448 тис чол.
Коефіцієнт смертності на 1000 осіб -16,5.
Кількість живонароджених на 1000 осіб - 5.
Загальний коефіцієнт міграційного приросту, скорочення (на 1000 осіб
наявного населення) – мінус 4,53.
Загальний коефіцієнт природного приросту, скорочення населення на 1000
осіб – мінус 11,5.
Народилося за січень – грудень 2019 року 147 чол, померло – 497 особи. з них
народилось померле 4.
Природній приріст - мінус 350 чол. Зареєстрували шлюб 109 пари, розірвали
шлюб 17 пар.
Протягом 2019 року на обліку в Голованівській
районній філії
Кіровоградського обласного центру зайнятості перебували 1177 осіб з числа
безробітних.
Соціально-демографічна структура свідчить, що жінки становлять 39% від
кількості людей, що звернулися до служби зайнятості, молодь віком до 35 років
25%.
137 роботодавцями було заявлено 1049 вакансій. За направленням служби
зайнятості всього отримали роботу 810 осіб, у тому числі до набуття статусу
безробітного 455 осіб та 355 осіб з числа безробітних. Із числа
безробітних,
які мають додаткові
гарантії у
сприянні працевлаштуванню 422 осіб
(батьки, які мають дітей віком до шести років, випускники навчальних закладів,
люди з інвалідністю, особи перед пенсійного віку, учасники АТО тощо) були
працевлаштовані 150 осіб, в тому числі 14 осіб з числа учасників АТО. Рівень
працевлаштування квотної категорії становить 35%.
У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру протягом
2019 року брали участь 384 безробітних, проходили професійне навчання та
підвищували кваліфікацію за направленням служби зайнятості 201 особа.
На 01 січня 2020 року зареєстрованих безробітних було 491 особа, з них 405
осіб одержували допомогу по безробіттю.
Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному
працівнику по підприємствах, установах, організаціях за 9 місяців 2019 року
порівняно з відповідним періодом попереднього року зросла на 37% і становила
9429 грн (4 рейтингове місце).
У гуманітарній сфері району постійна увага приділялась питанням
забезпечення стабільного функціонування закладів та поліпшення якості надання
ними послуг населенню.

Фінансувалися галузі (включаючи заробітну плату, енергоносії, видатки на
утримання, капітальні видатки):
Освітянська галузь району має бюджет на 2019 рік – 120,0 млн грн. З них
профінансовано на 01 січня 2020 року – 119,3 млн грн (в тому числі зарплата –
91,9 млн грн, енергоносії – 9,3 млн грн).
Охорона здоров’я бюджет - 42,8 млн грн. Профінансовано 42,5 млн грн
(зарплата склала 27,7 млн грн, енергоносії – 4,1 млн грн).
Бюджет галузі культура на 2019 рік складає 8,2 млн грн. Профінансовано
8,1 млн грн.
На спорт заплановано – 2,2 млн грн. Профінансовано 2,2 млн грн. З них на
зарплату – 1,7 млн грн.
В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів вишукано
можливість та спрямовано на 2019 рік із районного бюджету 13,4 млн грн на
реалізацію заходів цільових програм.
Будо укладено договір про спільну діяльність щодо фінансової підтримки
суб’єктів малого підприємництва з Регіональним фондом підтримки
підприємництва у Кіровоградській області.
Виконуються заходи обласної програми впровадження наукових досліджень у
промислове виробництво Кіровоградської області на 2017-2020 роки. 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 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.
На території 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.

Розроблена
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затверджена
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ради
Програма
енергоефективності в Голованівському районі на 2017-2020 роки. Основні
завдання, а саме:
- стимулювання населення до здійснення енергоощадних заходів;
- економія бюджетними установами традиційних паливно-мастильних ресурсів за
рахунок зменшення обсягу їх споживання та використання відновлювальних
джерел енергії;
- 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, житловобудівельними кооперативами для впровадження енергоефективних заходів у
житлових будинках.
Голованівська центральна районна лікарня та Побузька лікарня опалюються
котлами ПП «АВКУБІ» на альтернативному виді палива (пілетах). Також такими
котлами опалюється Троянська сільська лікувальна амбулаторія сільської
медицини, «Побузька ЗОШ І-ІІІ ступенів», «Молдовська ЗШ-ДНЗ», НВК
«Перегонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ», НВК «Голованівська ЗОШ I-III ст. ім.
Т.Г.Шевченка – гімназія», «Межиричківська ЗШ», Голованівський районний
будинок культури. Приватним підприємством «АВКУБІ» підготовлено всі
котельні про що свідчать підписані акти готовності.
Здійснюється підготовка прибиральної техніки до експлуатації у зимовий
період. Також, до ліквідації наслідків негоди буде долучатися додаткова техніка
сільськогосподарських агроформувань.
Підготовка до опалювального сезону в районі відповідає всім плановим
показникам.
Виробництвом альтернативних видів джерел енергії (пелети) здійснюють
виробники ТОВ «Відродження та ТОВ «РапсоДія».
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.
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» – закуповує воду
в ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат».

У 2019 році було проведено комплекс заходів, спрямованих на вирішення
проблемних питань у водопровідному та каналізаційному господарстві району.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації проводить
роботу щодо максимального забезпечення інвалідів технічними засобами
реабілітації.
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. 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.
Встановлено 2 кнопки виклику у 2 торгівельних павільйонах на Побузькому
муніципальному ринку та 2 пандуси «Файна Маркет», магазин одягу.
Основним завданням є забезпечення реалізації державної соціальної політики
у сфері соціального захисту населення громадянам району, які потребують
допомоги і соціальної підтримки з боку держави. Управлінням постійно
нараховуються і виплачуються усі види соціальної допомоги, субсидії, надаються
пільги, виконуються функції з питань праці та соціально-трудових відносин тощо.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2003 року
№117, в управлінні соціального захисту населення районної державної
адміністрації створено Єдиний автоматизований реєстр осіб, які мають право на
пільги.
Постійно здійснюються відповідні заходи щодо інформування громадян
району з питань євроінтеграції: тематичні бесіди, виставки, викладки літератури,
інформаційні експозиції.
З метою інформування жителів громади селища з питань європейської
інтеграції, залучення учнівської молоді до активної творчої діяльності, виховання

патріотизму, шанобливого ставлення до історії, культури, обрядів та традицій
інших країн, до Дня Європи в районній бібліотеці проходив європейський
тиждень «Україна – це Європа».
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.
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.
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.
Видатки загального фонду склали 222,2 млн.грн. (98,8%).
Видатки спеціального фонду склали 25,9 млн.грн. (99,3%).
Щодо фінансового забезпечення у 2019 році за рахунок коштів загального
фонду районного бюджету проведено видатків на заробітну плату і нарахування на
заробітну плату в сумі 90,2 млн.грн., медикаменти та харчування – 4,7 млн.грн.,
оплату послуг та енергоносіїв 10,8 млн.грн.
На капітальні видатки у 2019 році використано 22,8 млн.грн., що складає
97,0 % до запланованих (23,5 млн.грн) показників на рік.
За рахунок коштів з державного фонду регіонального розвитку в сумі 10,746
млн.грн. та співфінансування з районного бюджету в сумі 2,891 тис.грн проведено
видатки на будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць в
смт.Голованівськ, також з державного фонду регіонального розвитку в сумі 5.2
млн.грн. та співфінансування з районного бюджету в сумі 527,4 тис.грн. проведено
видатки на реконструкцію Побузької школи.
У рамках визначених пріоритетів проведено роботу по мобілізації коштів до
бюджетів усіх рівнів.

Упродовж останніх років в районі спостерігається позитивна динаміка і за
підсумками року до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло власних
і закріплених доходів у сумі 143,2 млн. грн., або 103,9 до запланованих місцевими
радами показників. Районний бюджет за доходами виконано на 102,7 %.
Суспільно-політична ситуація у районі у 2019 році характеризується як
стабільна.
В Голованівському районі зареєстровано 60 організацій політичних партій із
загальною чисельністю 4595 членів партій.
В цілому членством у політичних партіях охоплено 13,7 відсотки населення
району.
Найбільш впливовими в політичному житті району є районні організації
політичних партій: Голованівська районна в Кіровоградській області організація
Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», Голованівська района організація
політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Голованівська района
організація Політичної партії об’єднання «Самопоміч».
Склад районної ради представляють 5 політичних сил, які і визначають
внутрішню політику району. З боку політичних сил висловлюються окремі
пропозиції щодо соціально-економічного розвитку району. Часто політична
активність партій відбиває проблеми, які турбують громадськість району, пов’язані
як з питанням місцевого рівня, так і процесами, що відбуваються на державному
рівні (підвищення цін на житлово-комунальні послуги, продукти харчування,
пальне, високий рівень інфляції, реформи в галузі освіти, медицини та інші).
Активність партій пов’язана з відзначенням державних свят (беруть участь в
урочистостях, мітингах та культурно – мистецьких заходах) та відстоюванням
власних позицій.
Структура органів місцевого самоврядування в районі: 22 сільських, 2
селищні та 1 районна рада.
В процесі роботи налагоджено співпрацю між райдержадміністрацією,
районною радою і депутатським корпусом.
Кількість депутатів – 34.
Партійний склад: «Блок Петра Порошенка «Солідарність» -12, Голованівська
районна організація політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 8,
Голованівська районна організація Політичної партії об’єднання «Самопоміч» -5,
Голованівська районна організація Політичної партії «Опозиційний блок» - 5,
Голованівська районна організація Радикальної Партії Олега Ляшка в
Кіровоградській області - 4.

Найактивніші політичні сили:
ПП "Солідарність", ВО "Батьківщина",
Голованівська районна організація
Радикальної Партії Олега Ляшка в
Кіровоградській області, Голованівська районна організація Політичної партії
об’єднання «Самопоміч».
Сформовані міжфракційні об’єднання та депутатські групи:
- Депутатська фракція політичної партії ВО «Батьківщина» - 8осіб.
Голова фракції - Чушкін Олексій Іванович;
- Депутатська фракція політичної партії «Солідарність» - 11 осіб,
Голова фракції – Бомба Володимир Сергійович;
- Депутатська фракція політичної партії об’єднання «Самопоміч» - 4
особи. Голова фракції – Цобенко Руслан Олександрович;
- Депутатська фракція політичної партії «Радикальна Партія Олега
Ляшка» - 4 особи. Голова фракції - Копієвський Михайло Дмитрович.
- Депутатська фракція політичної партії «Опозиційний блок» - 5 осіб.
Голова фракції – Яровий Олександр Володимирович.
В районі зареєстровано 30 громадських організацій та об’єднань. Впливові
громадські організації: Голованівська районна організація ветеранів України
(Миндаль В.С.), Голованівська районна організація Української Спілки ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (Томашевський В.Б.), Голованівська
районна організація інвалідів Кіровоградської обласної організації інвалідів «Союз
організацій інвалідів України» (Шахова Г.Ф.), Громадська організація
"Голованівська районна спілка ветеранів та учасників антитерористичної операції»
(Кобзавщук Ю.О.).
В Голованівському районі керівництвом районної державної адміністрації
ініційовано проведення сходів громадян в населених пунктах, зустрічей з
фермерами, представниками відповідального бізнесу, виїздів мобільного
соціального офісу з метою роз’яснення діяльності Президента України, Верховної
Ради України та Уряду за участі голови районної державної адміністрації,
заступників голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів
райдержадміністрації.
При районній державній адміністрації діє два консультативних дорадчих
органи: Громадська рада та Рада сприяння розвитку громадянського суспільства.
Забезпечено проведення громадських обговорень, засідань Громадської ради
при районній державній адміністрації, Ради сприяння розвитку громадянського
суспільства при районній державній адміністрації. Представники громадських
організацій постійно беруть участь у відзначеннях державних свят, календарних,

знаменних дат, засідань круглих столів, розширених нарад та районних культурно –
мистецьких заходах.
Голова громадської ради при районній державній
адміністрації є членом колегії районної державної адміністрації.
У місцевій пресі розміщується інформація спрямована на висвітлення
діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України, місцевих органів влади.
В межах повноважень передбачених ст. 35 Закону України „Про місцеві
державні адміністрації ” районна державна адміністрація співпрацює з сільськими та
селищними радами, їх виконавчими комітетами та сільськими, селищними
головами, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого
самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного, соціального та
культурного розвитку підвідомчих територій; контролює виконання, наданих їм
законом делегованих повноважень органів виконавчої влади.
Суспільно-політична ситуація в районі є контрольованою в усіх сферах
громадського життя, характеризується тенденціями конструктивної співпраці
райдержадміністрації з районними організаціями політичних партій, громадськими
та релігійними організаціями.
В районі проводяться заходи, направлені на толерантне ставлення до громадян
національних меншин, забезпечено проведення попереджувально-профілактичної
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.
На офіційному веб-сайті райдержадміністрації забезпечено систематичне та
оперативне
оприлюднення
інформації
про
результати
діяльності
райдержадміністрації, відповідно до вимог Закону України „Про доступ до
публічної інформації”, висвітлення аналітичної інформації щодо реалізації в
Голованівському районі державної політики у різних галузях.
Основні теми, які висвітлювалися протягом року, це – відзначення державних
свят, календарних та знаменних дат, проведення культурно – мистецьких та інших
заходів, проведення консультацій з громадськістю, робота консультативно-дорадчих

органів, центрів, робота відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації,
національно – патріотичне виховання молоді та інші.
Протягом звітного періоду проводилися інформаційні кампанії щодо
децентралізації влади, заходів з енергоефективності, контрактної служби, наданню
житлових субсидій та державних допомог, профілактика грипу та ГРВІ,
профілактика гострих кишкових інфекцій, правила поведінки у осінньо-зимовий
період та ускладненні погодних умов та інші.

