ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
за 2017 РІК
Метою економічного і соціального розвитку у 2017 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, забезпечення населених
пунктів централізованим водопостачанням та водовідведенням;
Розвиток соціальної інфраструктури села;
Розвиток промислового комплексу району.
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 2017 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 2017 рік.
Необхідно зауважити, що зв’язок між державою та громадянином,
вирішення життєво важливих проблем окремої людини є пріоритетом у роботі
районної державної адміністрації .
В січні-грудні 2017 року надійшло 66 дзвінків, проведено 12 телефонних
«гарячих ліній» керівництвом районної державної адміністрації. Всі питання
вирішено та надані роз’яснення.
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
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особистий контроль розгляд звернень від учасників антитерористичної операції
на сході України та членів їх сімей, забезпечено їх першочерговий особистий
прийом.
На адресу вищих інстанцій надійшло 481 звернення, у тому числі
25 звернень адресовано до Кіровоградської обласної державної адміністрації,
455 звернень до Кіровоградського обласного контактного центру, з них: 216 –
на
Урядову гарячу лінію та 239 на «гарячу» телефонну лінію голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації та 1 звернення через інші
органи влади.
В 2017 році відбулося 11 засідань комісії по наданню матеріальної
допомоги малозабезпеченим громадянам Голованівського району, на яких всі
звернення вирішено позитивно.
Згідно з затвердженими графіками здійснюються особистий та виїзний
прийоми керівництвом районної державної адміністрації. Так, в 2017 році на
виїзний та особистий прийом керівництва районної державної адміністрації
звернулось 275 громадян, з них на особистому – 137 громадян та на виїзному
прийомі 138 громадян.
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 у 20152017 роках.
Переглянуто показники проекту Програми соціального і економічного
розвитку Кіровоградської області на 2017 рік в розділах Голованівського
району та рішенням сесії районної ради від 15 грудня 2017 року №259
затверджена Програма на 2018 рік. Введено до автоматизованої системи
контролю проекти розвитку території.
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.
У рамках Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської
області на період до 2020 року у 2017 році у районі заплановано та реалізовано
4 проекти регіонального розвитку.
Виконано 100 відсотково і більше:
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«Будівництво цеху екстракції з продуктивністю 800 тонн/ добу по
насінню соняшнику та отримання екстракційної олії та шроту ТОВ
«Відродження»;
«Оновлення і модернізація об’єктів виробництва та техніки»;
«Будівництво допоміжних приміщень закривання води Лебединської ГЕС
ПП «АВКУБІ»;
«Поточні, капітальні ремонти на ТОВ «Побужський феронікелевий
комбінат та капітальні вклади».
І проекти знаходяться в стадії реалізації, а саме:
«Будівництво елеватора для зберігання зернових культур ТОВ АПК
«Розкішна»;
«Будівництво складських приміщень АФ»Хлібороб» у формі ТОВ»
«Ремонт районного будинку культури»;
«Реконструкція приміщення НВК «Перегонівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ст.-ДНЗ» .
Упроваджувалися інвестиційні і соціальні проекти, які стануть точками
розвитку регіону. Значні обсяги коштів з державного та місцевого бюджетів
виділялися для розвитку інфраструктури району.
Згідно затвердженої Програми соціального і економічного розвитку
району у 2017 році виконано у повному обсязі – 17 соціальних заходів на 18
млн.242 тис.грн, у стадії виконання знаходяться – 3, в цілому на виконання
соціальних заходів спрямовано кошти у сумі 24 млн.041 тис.грн.
Це заміна котлів філії Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
«Капітанська загальноосвітня школа-дошкільний заклад», Клинівська
загальноосвітня школа», «Троянська загальноосвітня школа», «Новосільська
загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад»; «Красногірська
загальноосвітня школа»; «Свірнівська загальноосвітня школа – дошкільний
навчальний заклад»; «Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.
Т.Г.Шевченка - гімназія», «Ємилівська загальноосвітня школа – дошкільний
навчальний заклад № 1»;
утеплення фасаду ЦЮДТ смт Побузьке та фасаду Побузької селищної
ради;
проведено заміну вікон на енергоефективні у філії навчально-виховного
комплексу у «Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.. Т.Г.
Шевченка - гімназія» «Красногірська загальноосвітня школа», «Ємилівська
загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад № 1», «Клинівська
загальноосвітня школа»;
Капітальний ремонт операційного та
приймального відділення,
вестибюлю та сходової клітини у центральній районній лікарні смт
Голованівськ;
Установка для додаткового освітлення у центральній районній лікарні
смт Голованівськ;
Ремонт операційної хірургічного відділення центральної районної
лікарні; Реконструкція приміщення Голованівська школа мистецтв;
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Придбання інструментів для духового оркестру Голованівської дитячої
школи мистецтв;
Поточний, ямковий ремонт доріг комунальної власності.
Проводиться проектування електростанції на твердому паливі «Відходи
соняшнику» потужністю до 6 МВт ТОВ «Відродження», продовжується
будівництво елеватора ТОВ АПК «Розкішна», де буде створено 10 робочих
місць, реконструкція комплексу будівель нафтобази ТОВ "КРЕАТИВ ВОРД"
станція Голованівськ, а також будівництво фізичною особою торговельних
павільйонів в смт. Голованівськ.
В районі зовнішньоекономічною
діяльністю займалися: ДП
«Голованівське ЛГ», ТОВ «КЛК», ТОВ «Олександрія Лідер», ТОВ
«Відродження» та ТОВ «Георгбіосистем».
За 11 місяців 2017 року експорт по району склав 3235,2 тис.дол.США,
або 120,6% до рівня попереднього року. Імпорт -415,1 тис.дол.США, та
збільшився на 206,3 % до попереднього звітного період.
Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку
Голованівського району, за 9 місяців 2017 року склав 3,5 млн.дол. США (5,2%
загального обсягу інвестицій по області) та збільшився близько 1,9% порівняно
з початком року-3415,1 тис.дол.США.
Найбільші
обсяги
інвестицій
зосереджені
на
підприємствах
промисловості.
В економіку району вклали капітал інвестори 5 країн світу, серед яких
Віргінські острови (Британія), Велика Британія, Нідерланди, Домініка.
Підприємствами та організаціями Голованівського району освоєно
166,883 млн.грн капітальних інвестицій, що становить біля 3,7%
загальнообласного обсягу.
На кожного мешканця району в середньому припало 5434,2 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 ТОВ «Рапсо-Дія»,
ТОВ «Побузький абразивів», ТОВ «Георгібіосистем», ПП «АВКУБІ», ФГ
«Колосок ВТ», ТОВ «Марія Лідер», ТОВ «Метсервісгруп», ДП «Голованівське
ЛГ», ПП «Дніпро», АФ «Хлібороб» у ТОВ, ТОВ «Відродження», ПП
«Люшнювате», інші.
На офіційному веб-сайті райдержадміністрації висвітлена інформація
щодо об’єктів, які розташовані на території району для залучення інвесторів.
Для реалізації інвестиційних проектів на території Голованівського
району є земельні ділянки, які є інвестиційно-привабливими та розміщені на
офіційному веб-сайті Голованівської районної державної адміністрації.
У 2017 році підприємствами Голованівського району виконано
будівельних робіт на суму 6,1 млн. грн., що становило 0,4% загальнообласного
обсягу робіт.
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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 виконували роботи з будівництва і ремонту будівель
та споруд.
В 2017 році в м. Кіровоград пройшла агропромислова виставка
«АгроЕкспо-2017» та Центрально-Український інвестиційний форум, ярмарка.
Від Голованівського району у агропромисловій виставці «АГРОЕКСПО2017» взяли участь: ТОВ «Метсервісгруп» - м’який контейнер разовий,вироби
із поліпропілену; ДП «Голованівське лісове господарство» - бруски, вироби із
деревини, зелена горщикова продукція; ПТУ № 38 - роботи студентів.
Район було представлено художнім колективом з святковою програмою.
На виставці – ярмарку «АГРОЕКСПО-2017» було представлено стенд із
зазначенням району. Також, промисловими підприємствами району, які брали
участь у даній виставці, виготовлено прайс-листи, рекламні буклети із
зазначенням власної продукції.
У Центрально-Українському інвестиційному форумі - прийняли участь
представники району:
голова Голованівської районної державної адміністрації та представники
малого і середнього бізнесу. На ярмарці реалізовувалась продукція ТОВ
«Відродження» - олія соняшникова, ТОВ «КЛК» борошно пшеничне , пп.
Бербер О.П. овочі , пп. Коваленко О.М.- хлібобулочні вироби, аграріїв районукрупи ячмінна, пшенична, гречана, горохова, олія.
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.
В районі зареєстровано 1 629 суб’єкта господарювання, в т.ч.:
фізичних – 886 осіб, юридичних – 457 осіб, в тому числі фермерських
господарств більше 90. З них економічно активних – 1132.
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%.
Регуляторні акти у 2017 році не приймалися.
В центрі надання адміністративних послуг працюють 2 адміністратори
та «державний реєстратор з реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» та «державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».
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Будо укладено договір
про спільну діяльність щодо фінансової
підтримки суб’єктів малого підприємництва з Регіональним фондом підтримки
підприємництва у Кіровоградській області, де закладено кошти на фінансову
підтримку малого підприємництва на 2017 рік з районного бюджету в сумі 15
тис.грн.
За сприянням районного центру зайнятості отримано одноразову
допомогу для започаткування власної справи суб’єктом підприємницької
діяльності, який є учасником АТО.
Протягом 2017 року адміністратором центру адміністративних послуг
зареєстровано 5 325 заяв на надання адміністративної послуги. З них надано
дозволів 4789, (інші 286 це – відмови) та 250 надано консультацій.
Основною бюджетоутворюючою галуззю господарського комплексу
регіону, яка зумовлює стабілізацію соціального стану є промисловість. До
основного облікового промислового кола району відносяться 12 підприємств,
що здійснюють реалізацію та виробництво товарної продукції.
Найбільші з них – ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», ДП
«Голованівське лісове господарство», ТОВ «Відродження», ТОВ «КЛК», ТОВ
«Рапсо-Дія», ТОВ «Метсервісгруп», ТОВ «Олександрія Лідер».
За рік вироблено промислової продукції на суму близько 2,0 млрд.грн., а
реалізовано готової товарної продукції більше 2 млрд.грн.
Питома вага виробництва припадає на переробну галузь.
Збільшено виробництво в галузі: лісового господарства, переробній,
промисловості.
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 1996
одноосібників, 10 ТОВ і АФ, ФГ-90, ПП -2.
У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається
зниження ВП до відповідного періоду минулого року. 2016 рік відзначився для
району рекордним валовим збором зернових культур, що є найбільшим
показником за останні роки.
А станом на 01 січня 2018 року обсяги валової продукції сільського
господарства склали 630 млн. грн. (за оперативними даними) –97 %, і у
сільськогосподарських підприємствах 359,9 млн. грн. –96%.
Також крім основного кола в районі працюють 5 млинів, 6 олійниць, 7
крупорушок та 2 хлібопекарні.
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 лісовкриті землі займають 13,6 тис.га, що становить 7,5 % від загальної площі
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району. Під забудованими землями зайнято 4,0 тис.га., що становить 4,6 % від
загальної площі району, під водою - 0,85 тис.га. (1,1%).
Основними землекористувачами
в районі є сільськогосподарські
підприємства у користуванні яких перебуває 36,3 тис.га земель. Громадянам
надані землі у власність та користування на площі 37,8 тис.га. Правом
передати свої земельні частки (паї) та земельні ділянки в оренду вже
скористалися 11,732 тис. власників, що складає 68% від загальної кількості
власників.
За умовами укладених договорів оренди землі орендна плата за
користування земельними ділянками (паями) сплачується у розмірі 5 - 6% від
нормативної грошової оцінки, що у грошовому вигляді становить в середньому
3419 грн. за 1 га. Також деякими суб’єктами господарювання сплачується
орендна плата в розмірі 7-8% та 10%.
В оренді орних земель запасу та резервного фонду знаходиться 4861,57
га. Зареєстровано 226 договорів оренди. Середній розмір орендної плати за 1 га
земель становить 1140,00 грн., що становить 4% по відношенню до
нормативної грошової оцінки.
З метою збільшення надходжень до бюджетів, 23 сільськими та
селищними радами виготовлено документацію щодо поновлення грошової
оцінки земель населених пунктів. Виконавець робіт - ДП «Кіровоградський
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».
Впродовж 2017 року видано витягів з Державного земельного Кадастру
про надання відомостей про земельну ділянку 1562 та витягів про державну
реєстрацію земельних ділянок 1461. Діє програмний комплекс НКС. Цей
програмний продукт дає змогу на базовому рівні виконувати роботи по
наповненню, веденню та адмініструванню баз даних автоматизованої системи
державного земельного кадастру, ведення індексних кадастрових планів,
реєстрації прав, формування даних статистичної звітності базового рівня.
На протязі 2017 року розглянуто 265 звернення учасників АТО щодо
виділення земельних ділянок у власність, які надійшли на адресу Головного
управління Держгеокадастру у Кіровоградській області та органів місцевого
самоврядування району, з них надано 256 дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого
селянського господарства у власність та затверджено 227 проектів.
Розроблена
та
затверджена сесією районної ради Програма
енергоефективності в Голованівському районі на 2017-2020 роки. Згідно
Урядової програми «теплих» кредитів в поточному році Голованівською філією
ПАТ «Державний ощадний банк України» видано 49 кредитів на суму 671,015
тис.грн., і відшкодування учасникам програми становить 234,855 тис.грн.
На даний час в Голованівському районі створені два об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків «Промінь», «Надія 15», які на
належному рівні виконують свої функції.
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Всі заклади соціальної сфери підписали акти готовності теплового
господарства до роботи в опалювальний період 2017/2018 року в Державній
інспекції з енергетичного нагляду.
Для забезпечення надійної роботи мереж водопостачання та
водовідведення в осінньо-зимовий період проводяться невідкладні ремонтні
роботи на об’єктах житлово-комунального господарства. Відремонтовано та
замінено 2,5 км. водопровідних мереж, та 0,6 км. каналізаційних мереж.
У житловому фонді комунальної власності в смт Побузьке до роботи в
опалювальний період підготовлені всі 57 будинків, здійснюється підготовка та
перевірка теплових господарств до роботи в опалювальний період.
В районі при замовленні проекту на реконструкцію будівлі
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради по вул.
Шкільна,8 у 2017 році було укладено енергетичний паспорт з ТОВ
«Енергосервісна компанія «Гарант».
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.
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.
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.
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 січня 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, проведення технічного нагляду,
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проведення авторського нагляду, послуги з гідродинамічного очищення
колектора фекальної каналізації;
придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що
використало свої технологічні можливості на комунальних каналізаційних
спорудах, забезпечення екологічно безпечного збирання та перевезення побутових
відходів, придбання контейнерів для побутових відходів.
Голованівська селищна рада використала 78, 2 тис.грн. на озеленення
населеного пункту.
Філією «Голованівський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор»
виконано робіт за січень-грудень 2017 року на експлуатаційне утримання доріг
на суму 4 499,5 тис.грн, з них:
державні дороги на суму 2 713,4 тис.грн.,
територіальні та місцеві дороги на суму 1 786,1 тис.грн.,
роботи виконані за прямими договорами – 6 116,9 тис.грн.
Всього робіт виконано власними силами на 10 616,4 тис.грн.
Всі роботи на автомобільних дорогах району філією виконуються в
межах лімітів фінансування філії ДП «Кіровоградський облавтодор» на підставі
фінансування службою автомобільних доріг в Кіровоградській області.
Для відшкодування витрат транспортним підприємствам за пільгове
перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування та
на міжобласних маршрутах Голованівськ – Кропивницький та Южноукраїнськ Київ передбачені кошти на суму 176,3 тис. грн.Здійснено відшкодування витрат
транспортним підприємствам за пільгове перевезення пасажирів на суму 123,3
тис. грн.
Автотранспортними
підприємствами
Голованівського
району
(з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями)
у 2017 році перевезено 143,9 тис. тонн вантажів, що на 24,1% менше ніж у 2016
році. Вантажооборот склав 5,3 млн.т. км., що становило 44,8% рівня минулого
року.
Перевізниками району перевезено 27,3 тис. пасажирів, що на 0,4% більше
ніж у 2016 році, пасажирооборот зменшився на 12,4% і склав 3 млн.пас.км.
З початку року на автодорогах району працівниками поліції було
виявлено 342 порушень правил дорожнього руху і складено протоколи даних
порушень.
За січень-грудень 2017 року на порушників Правил дорожнього руху
накладено адміністративних стягнень на суму 319,548 тис.грн.
За ініціативи голови Голованівської райдержадміністрації та під його
керівництвом було проведено разом з робочою групою виїзні перевірки
об’єктів соціальної інфраструктури в районі, зокрема навчальних закладів,
закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого
призначення, а також будівель адміністративного призначення.
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
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постійно нараховуються і виплачуються усі види соціальної допомоги, субсидії,
надаються пільги, виконуються функції з питань праці та соціально-трудових
відносин тощо.
На обліку в управлінні соціального захисту населення перебувають
7559 осіб, які мають право на пільги згідно з чинним законодавством, з них 252
чол. – учасники АТО.
До Дня перемоги виплачено разової грошової допомоги ветеранам війни.
Серед основних пріоритетів діяльності райдержадміністрації – забезпечення
права громадян на працю, гідну її оплату і соціальний захист.
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 2017 року на обліку в Голованівському районному центрі
зайнятості перебували 1373 особи з числа безробітних.
Соціально-демографічна структура свідчить, що жінки становлять 40% від
кількості людей, що звернулися до служби зайнятості, молодь віком до 35 років
29%. В порівнянні з минулим роком молодіжне безробіття зменшилося на 3%.
Протягом 2017 року 129 роботодавцями було заявлено 931 вакансію. У
2017 році за направленням
служби зайнятості працевлаштовані 490
безробітних. Один безробітний учасник АТО отримав допомогу по безробіттю
одноразово для відкриття підприємницької діяльності. Із числа безробітних,
які
мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню 606
осіб(батьки,які мають дітей віком до шести років, випускники навчальних
закладів, люди з інвалідністю, особи перед пенсійного віку, учасники АТО
тощо), були працевлаштовані 200 осіб. Рівень працевлаштування даної
категорії становить 33%.
На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат єдиного внеску
працевлаштовано 3 особи.
У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали
участь 461 безробітний, проходили професійне навчання та підвищували
кваліфікацію за направленням служби зайнятості 240 осіб.
На 01 січня 2018 року зареєстрованих безробітних було 491 особа, з них
413 осіб одержували допомогу по безробіттю.
В базі даних центру зайнятості по Голованівському районі налічується 33
вакансії станом на 01.01.2018 року, навантаження на одне вільне робоче місце
становить 14 осіб.

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 ІІІ квартал 2017року
порівняно з відповідним періодом 2016 року зросла на 44,1% і становила 6 275
грн., що вдвічі вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн.).
Рівень заробітної плати по району перевищив середній показник
по Кіровоградській області на 4%.
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
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власних і закріплених доходів у сумі 108,1 млн.грн., або 113,8% до
запланованих місцевими радами показників. Районний бюджет за доходами
виконано на 105,6 %.
Приріст доходів порівняно з 2016 роком склав у цілому по району
23,8 млн.грн., або 28,2%.
Не виконали заплановані місцевими радами обсяги власних і закріплених
доходів лише 4 місцеві бюджети.
За 2017 рік надходження податку на доходи фізичних осіб склали
62,5 млн.грн., або 105,6% до плану.
Приріст цього податку до 2016 року на 36,2% (16,6 млн.грн.) забезпечено
переважно за рахунок збільшення розміру середньомісячної заробітної плати
штатних працівників в усіх галузях.
Надходження плати за землю склали 17,4 млн.грн., або 115,4% до плану.
Порівняно з 2016 роком в цілому по району досягнуто приріст по платі за
землю на 2,2 млн.грн., або на 14,5%. Акцизний податок отримано у сумі 6,6
млн. грн., або в 2,6 рази виконано до плану надходжень, єдиного податку
надійшло 18,7 млн. грн., виконання становить 118,3 %.
Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів району (без
врахування міжбюджетних трансфертів) склали 5,1 млн.грн., або 113,3% до
плану 2017 року з врахуванням кошторисних призначень та 130,8% до
фактичних надходжень 2016 року.
Основною складовою спеціального фонду є
власні надходження
бюджетних установ – 3,2 млн.грн. та надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту – 1 млн.грн.
Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам району у 2017
році склали 162,1 млн.грн., або 60 % від загальної суми дохідної частини.
Дотацій отримано 13,4 млн.грн., або 100% до плану,
Субвенцій з державного бюджету - 140,7 млн.грн.( 99,4% до плану),в
тому числі:
Освітньої - 45,5
млн.грн. (100%);
Медичної - 25,3 млн..грн.(100%);

на державні програми соціального захисту населення - 64,2 млн..грн.(98%
до плану).
Порівняно з 2016 роком трансферти зросли на 42,9 млн.грн.,або на 35,9%.
Протягом звітного року добре спрацювали по наповненню бюджету
Голованівська селищна рада, Клинівська, Капітанська, Липовеньківська
Розкішненська та Троянська сільські ради.
Не виконано бюджет до затвердженого плану доходи загального фонду –
Красногірської сільської ради, Лебединської сільської ради, Люшнюватської
сільської ради, Шепилівської сільської ради, місцеві податки і збори –
Лебединської сільської ради, Люшнюватської сільської ради, Шепилівської
сільської ради, плата за землю - Вербівської сільської ради, Наливайківської
сільської ради, Перегонівської сільської ради, єдиний податок – Лебединської
сільської ради, Люшнюватської сільської ради, Шепилівської сільської ради.
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З місцевих бюджетів району за 2017 рік проведено видатків на загальну
суму 268,5 млн.грн., що складає 93,0% до запланованого місцевими радами
обсягу на рік.
Видатки загального фонду склали 246,7млн.грн. (95,2%).
Видатки спеціального фонду склали 21,8 млн.грн. (73,0%).
Щодо фінансового забезпечення у 2017 році за рахунок коштів
загального фонду місцевих бюджетів проведено видатків на заробітну плату
132,2 млн.грн., медикаменти і харчування 4,9 млн.грн, було придбано 1
шкільних автобусів на загальну суму 1,7 млн.грн.,
На капітальні видатки у 2017 році використано 16,5 млн.грн. ,що складає
65% до запланованого (25,6 млн.грн) місцевими радами на рік .
За рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів , щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
у сумі 1,4 млн.грн та співфінансування з місцевих бюджетів у сумі 1,4млн.грн.
проведено капітальний ремонт : операційної,приймального відділення та
поліклініки Голованівської ЦРЛ.
На будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних
доріг з місцевих бюджетів району спрямовано 5,9 млн.грн., що на 1,6 млн.грн.,
або на 37 %, більше ніж у 2016 році.
Відсутня заборгованість по виплаті пенсій та допомоги станом на 01
січня 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.
Профінансовано галузі (включаючи заробітну плату, енергоносії, видатки
на утримання, капітальні видатки):
Освітянська галузь району має бюджет на 2017 рік - 90,6 млн.грн. З них
профінансовано на 01 січня 2018 року – 85,1 млн.грн. (Зарплата – 69,7 млн.грн,
енергоносії – 5,1 млн.грн., харчування – 4,6 млн.грн.).

Охорона здоров’я бюджет 36,7 млн.грн. Профінансовано 36,3 млн.грн.
(зарплата – 28,8 млн.грн., енергоносії – 2,9 тис.грн., харчування – 0,4 млн.грн).
Бюджет галузі культура
на 2017
рік складає
9,3 млн. грн.
Профінансовано 9,2 млн. грн. (Зарплата 8,3 млн. грн., енергоносії – 0,5 млн.
грн.).
На спорт заплановано – 1,4 млн. грн. Профінансовано 1,4 млн. грн. З них
на зарплату -1,1 млн.грн., енергоносії – 0,1 млн.грн.
В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів вишукано
можливість та спрямовано у 2017 році із районного бюджету майже 10,6
млн.грн. на реалізацію заходів цільових програм.
Суспільно-політична ситуація у районі у 2017 році характеризується як
стабільна.
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В районі проводяться заходи, направлені на толерантне ставлення до
громадян національних меншин, забезпечено проведення попереджувальнопрофілактичної та інформаційно-просвітницької роботи по запобіганню
поширення ксенофобії і расової та етнічної дискримінації серед населення
району, особливо серед дітей та учнівської молоді.
Постійно проводяться засідання колегії райдержадміністрації, де
розглядаються питання, в т.ч. заслухано звіти керівників установ, організацій
району з відповідних питань та розглянуто ряд комплексних перевірок з
виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень
органів виконавчої влади.
На постійному контролі знаходиться питання про виконання
балансоутримувачами захисних споруд. В районі на обліку знаходиться сорок
одна захисна споруда цивільного захисту, з яких всі проінвентарізовано.
Згідно штатного розпису районної державної адміністрації станом на 01
січня 2018 року штатна чисельність райдержадміністрації становить 98
штатних одиниць, із них 91посада державної служби, 7 – посад обслуговуючого
персоналу. В апараті працює – 19 державних службовців, у структурних
підрозділах – 65.
Голованівською районною державною адміністрацією проведена робота,
щодо віднесення посад керівників структурних підрозділів як самостійних, так і
у складі самостійних структурних підрозділів, їх заступників, керівника апарату
та керівників структурних підрозділів апарату райдержадміністрації до
категорії «Б» посад державної служби.
Керуючись Порядком присвоєння рангів державних службовців,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 20 квітня 2016 року
№ 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення
між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого
самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими
спеціальними званнями», головою Голованівської районної державної
адміністрації видано розпорядження від 26 травня 2016 року № 53-к «Про
затвердження стажу державної служби та встановлення рангів державним

службовцям апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації», від 13
червня 2016 року № 61-к «Про внесення змін до списку працівників районної
державної адміністрації із
встановленим стажем державної служби та
присвоєними рангами державних службовців станом на 01 травня 2016 року» та
від 22 червня 2016 року № 62-к «Про присвоєння чергових рангів державним
службовцям».
В особових справах та трудових книжках державних службовців зроблені
записи про присвоєння рангів державного службовця.
З метою забезпечення виконання статті 52. Закону України від 10 грудня
2015 року № 880-VIII «Про державну службу», а саме дотримання
Голованівською районною державною адміністрацією всіх груп оплати праці,
передбачених вказаною статтею Закону, розпорядженням голови районної
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державної адміністрації від 22 липня 2016 року № 198- р затверджено зміни до
штатного розпису по апарату Голованівської районної державної адміністрації.
На виконання пункту 40 доручення голови Кіровоградської
облдержадміністрації від 27 березня 2017 року № 01-26/54/1 видано
розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 березня 2017
року № 82-р
«Про упорядкування структури районної державної
адміністрації», згідно з яким керівникам структурних підрозділів
райдержадміністрації доручено привести у відповідність структури та внести
зміни до штатних розписів з дотриманням вимог пункту 3 статті 6 Закону
України «Про державну службу».
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 08 червня
2017 року № 166-р «Про затвердження змін до штатного розпису по
структурних підрозділах Голованівської районної державної адміністрації»
затверджено зміни до штатного розпису по структурних підрозділах
Голованівської районної державної адміністрації з дотриманням вимог пункту 3
статті 6 Закону України «Про державну службу».
В Голованівській районній державній адміністрації
створено та
затверджено склад конкурсної комісії. Публікуються оголошення в засобах
масової інформації про конкурси на заміщення вакантних посад державних
службовців, враховується освітній та професійний рівень, досвід роботи, вміння
працювати з людьми та інші фактори, що стосуються роботи державного
службовця.
Відповідно до спільного розпорядження голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації та голови Кіровоградської обласної ради від 22 грудня
2016 року № 569-р/365-гр «Про підвищення кваліфікації працівників місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій у 2017 році» згідно плану-графіка та поза
графіком підвищили свою кваліфікацію 8 державних службовців. З метою
підвищення професійного рівня державних службовців, щомісячно проводяться
навчання з спеціалістами.

20 квітня 2017 року на виконання розпорядження голови районної державної
адміністрації від 17 березня 2017 року № 72-р проведено перший тур
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».
Відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу»,
постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 «Про
затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової
діяльності
державних
службовців»,
розпорядженням
голови
райдержадміністрації від 18 жовтня 2017 року № 302-р «Про проведення у 2018
році оцінювання результатів службової діяльності державних службовців
апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації» затверджені строки
оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату та
структурних підрозділів райдержадміністрації, а саме строки визначення
завдань та ключових показників результативності, ефективності та якості,
оціночної співбесіди, визначення та затвердження результатів оцінювання.
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Затверджено список керівників та заступників керівників структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
державних
службовців
апарату
райдержадміністрації, які підлягають оцінюванню результатів службової
діяльності у 2018 році.
Обговорено та погоджено завдання та ключові показники оцінювання
результатів службової діяльності з державними службовцями відповідних
відділів, секторів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації та
надано до відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації.
В районі зареєстровано 29 громадських організацій та об’єднань.
Постійно проводяться заходи відповідно до Орієнтовного плану проведення
консультацій з громадськістю на 2017 рік.
При районній державній адміністрації діє два консультативних дорадчих
органи: Громадська рада та Рада сприяння розвитку громадянського
суспільства.
Голова громадської ради при районній державній адміністрації є членом
колегії районної державної адміністрації.
Представники громадських організацій постійно беруть участь у
відзначеннях державних свят, календарних, знаменних дат, засідань круглих
столів, розширених нарад та районних культурно – мистецьких заходах.
В районі зареєстровано 66 районних організацій політичних партій, які
об’єднують 199 осередків із загальною чисельністю 4762 членів партій.
В цілому членством у політичних партіях охоплено 17,3 відсотки
населення району.
З боку політичних сил висловлюються окремі пропозиції щодо соціальноекономічного 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.
Кількість населення району 30 539 чол. З них - 18644 осіб – сільське.
Народилося за 12 місяців 2017 року 193 чол. (хлопчиків 91, а дівчаток
102), померло – 533 особи. Природній приріст - мінус 340 чол. Зареєстрували
шлюб 126 пар, розірвали шлюбу 15пар.
До національного складу населення району відносяться: українці,
росіяни, білоруси, молдовани, євреї, болгари та інші. Національні меншини
складають 3.5% від загальної чисельності населення.
Населені пункти у яких компактно проживають національні меншини у
Голованівському районі відсутні, громадські організації національних меншин
в органах юстиції не зареєстровані.
Міжетнічних конфліктів у 2017 році не виникало, протестних акцій не
було.
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Станом на 01 січня 2018 року на території району діє 38 релігійних
організацій (громад). З них 18 належать до Української Православної Церкви, 8
- до Української Православної Церкви Київського Патріархату, 4 – Християни
віри Євангельської, 5 – Євангельські християни-баптисти, 2 – Церкви християн
Адвентистів Сьомого Дня, 1 - Римсько-Католицької церкви.
Таким чином, на території району діє 26 організації православної
конфесії, 1 - католицької, і 11 організацій протестантської.
Віруючі православної церкви приймають активну участь у відзначенні
державних та ювілейних свят.
У цілому релігійна ситуація в районі стабільна. Фактів порушень чинного
законодавства про свободу совісті та релігійні організації не зафіксовано.
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 осінньозимовий період, ускладненні погодних умов та інші.

Голова районної
державної адміністрації
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