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У рамках реалізації програмних документів та завдань Президента України, Кабінету
Міністрів
України,
програми
економічних
реформ
«Заможне
суспільство,
конкурентноспроможна економіка, ефективна влада», завдань і заходів програми
економічного і соціального розвитку району у січні-червні 2011 року, розпорядження голови
облдержадміністрації від 20 липня 2011 року № 629-р забезпечено вирішення ряду важливих
питань та проблем регіонального і галузевого розвитку.
В січні-червні 2011 року вироблена товарна продукція склала (в цінах 2007 року)
496280,667 тис. грн., або 94 % до 6 місяців 2010 року. А в січні-червні 2011 року реалізована
товарна продукція склала 395 418,6 тис. грн., або 91,3 % до січня-червня 2010 року.
За І півріччя 2011 року надходження податків і зборів до бюджетів усіх рівнів
збільшились до запланованих на 10 % і складають 20 214,7 тис. грн., а до січня-червня
2010 року на 18,9 % виконання більше.
До місцевого бюджету при завдані 153445 тис. грн., мобілізовано 17004,9 тис. грн., що
становить 110,8 % до плану та 118,8 % до відповідного періоду минулого року.
До державного бюджету при завдані 3027,7 тис. грн., мобілізовано 3209,8 тис. грн., що
становить 106,0 % до плану та 119,6 % до 6 місяців 2010 року.
У січні-червні 2011 року надійшло до Пенсійного фонду України в Голованівському
районі 31742,9 тис. грн., що становить 97,5 % до плану при плані 32558,10 тис. грн., та
113 % до рівня попереднього року. Дієвий борг відсутній.
Заборгованості по виплаті пенсій та допомог станом на 1 липня 2011 року немає.
За січень-червень місяць поточного року зареєстровано суб’єктів господарювання –
57 фізичних та 7 юридичних.
За січень-червень цього року створено 214 робочих місць, що становить 53,5 % до
річного завдання і 104 % до січня-червня місяця 2010 року.
Станом на 1 липня 2011 року заборгованість за електроенергію складає 467,039 тис. грн.,
що зменшилася до початку 2011 року на 165,577 тис. грн., а до попереднього місяця на
29,525 тис. грн. (найбільшу частку в заборгованості займає населення району, музей
ракетних військ).
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Протягом 6 місяців 2011 року на обліку в Голованівському районному центрі зайнятості
перебували 1348 осіб з числа шукаючих роботу.
Із загальної кількості:
працевлаштовано службою зайнятості 680 осіб;
6692 надано послуг;
направлено на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 173 осіб;
залучено до громадських робіт 512 осіб.
Станом на 1 липня 2011 року на обліку в районному центрі зайнятості залишилось
перебувати 498 безробітних.
Протягом звітного періоду поточного року з підприємствами, установами та
організаціями укладено 94 договори на 558 робочих місць. Громадські роботи проводилися
при комунальних підприємствах району, при сільських радах, відділі освіти, підприємствах
сільського господарства по впорядкуванню і благоустрою територій сіл та селищ, та низько
кваліфіковані роботи в сільському господарстві.
В районному центрі зайнятості зареєстровано 85 трудових договорів між фізичними
особами та найманими працівниками.
Протягом січня-червня поточного року надійшла інформація від роботодавців про
651 вільне робоче місце.
Станом на 1 липня 2011 року в базі даних районного центру зайнятості зареєстровано
30 вакансій.
Навантаження на одне вільне робоче місце по району становить 16,6 особи з числа
шукаючих роботу.
У розвитку агропромислового комплексу району намітились позитивні тенденції, які
набули стабільного характеру. Так, за 6 місяців 2011 року обсяги валової продукції
сільського господарства збільшились (за оперативними даними) на 2 %, і у
сільськогосподарських підприємствах на 2%.
Виробництво по всіх категоріях за 6 місяців 2011 року склало: м’ясо 1070,5 тонн – 86 %,
молоко 5071,1 тонн – 90 %, яйця 9140 тис. шт. – 113 %; в тому числі по товариствах (основне
коло): м’ясо 20,5 тонн – 151 %, молоко 83,1 тонн – 343 %, яйця 0 тис. шт. – 0 %, вовна
1,029 тонн – 100 %.
Зібрано урожаю 2011 року по всіх категоріях підприємств на 15 липня 2011 року ранніх
зернових культур на площі 13 000 га, в тому числі 5,080 тис. га озимої пшениці і
6,499 тис. га озимого ячменю, 305 га гороху, 1116 га ярого ячменю. Крім того 0,66 тис. га
озимого ріпаку на зерно, що становить 105,8 % до планових показників.
Загальна площа збирання 330,363 га, що становить 43 % до плану.
Намолочено 37,436 тис. тонн ранніх зернових. При середній урожайності 28,8 ц/га.
За звітний період аграріями закуплено АПК «Розкішна», ФГ «Нива», АФ «Мир» у формі
ТОВ сільськогосподарської техніки на суму близько 8,8 млн. грн. З них: 4 трактори МТЗ,
«Ньюхоланд», 2 комбайни «Донакрос», 4 грузових автомобілі імпортних, 4 бочки до машин,
оприскувач та інша ґрунтообробна та посівна техніка).
Станом на 15 липня 2011 року земельний фонд Голованівського району складає
99208,91 га. Землі сільськогосподарського призначення займають 80012,15 га або 81 % від
загальної площі, що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєнності земель
району. Ліси та інші лісовкриті площі займають 13561,96 га (14 %). Під забудованими
землями зайнято – 4030,9787 га (4 %), під водою – 850,32 га (1 %), інші землі – 752 га (1 %).
В районі налічується 34 сільськогосподарських підприємств в обробітку яких перебуває
39653,28 га, 107 фермерських господарств, які використовують 8498,12 га
сільськогосподарських земель. Громадянам надані землі у власність та користування на
площі 33130,7 га. Заклади, установи та організації використовують земельні ділянки на
площі 248,8 га, в промислових та інших підприємствах налічується 1033,66 га,
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підприємствам та організаціям транспорту та зв'язку надані земельні ділянки на площі
812,09 га. Установи Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, товариства
сприяння оборони та інші військові формування використовують 3,4368 га;
сільськогосподарські підприємства – 10283,33 га.
За перше півріччя 2011 року від плати за землю до районного бюджету та бюджетів
сільських рад надійшло 1946585 гривень, що становить 41 % від плану, який складає
4731655,0 гривень. Надходження земельного податку становить 266679,51 гривень, або
36,31 % до плану, який становить 734511 гривень. Надходження орендної плати становить
1649906,4 гривень, або 42,03 % до плану , який складає 3997144 гривень.
Загальна площа орних земель державної власності, що перебувають в запасі та
резервному фонді складає 5847,5 га, з них передано в оренду органами державної влади та
місцевого самоврядування 5144,13 га, що становить 88 %. Зареєстровано 859 договори
оренди. Площа ненаданих в оренду земель складає 703,37 га. Більша частина ненаданих
земель перебуває в користуванні громадян без розроблення землевпорядної документації та
укладання договорів оренди.
Середній розмір орендної плати за 1 гектар ріллі державної власності склав 308,0 грн., що
становить 3 % і більше по відношенню до нормативної грошової оцінки.
Відповідно до матеріалів інвентаризації господарських будівель та споруд станом на
1 січня 2011 року на території Голованівського району знаходиться 1046,0416 га таких
земель. З них правовстановлюючі документи на землю оформлено на загальну площу
202,3250 га що становить 19 % від загальної площі.
На території району знаходиться 240 об’єктів водного фонду загальною площею 732,9 га,
в тому числі 131 ставка площею 547,7 га надано в оренду (75 % від загальної кількості
інвестиційно-привабливих) та 106 об’єктів площею 187,5 га не наданих. Середній розмір
орендної плати по плати по району становить 250 грн. за га.
Слід зазначити, що на даний час підготовлено 14 об’єктів водного фонду для продажу
права шляхом проведення аукціону.
Проведено організаційно-роз’яснювальні роботи щодо переоформлення договорів оренди
земельних часток (паїв) з метою підвищення орендної плати в розмірі не менше 3 % від
нормативно грошової оцінки земель, за результатами якої протягом червня-липня 2011 року
відділом проведено реєстрацію договорів оренди СФГ «Славутич», АФ ТОВ «Промінь» та
ПП «Люшнювате» на 230 ділянки.
В районі налічується 2 селищних та 22 сільських рад, що об’єднують 50 населених
пунктів загальною площею 10091 га. Проведено підготовчі землевпорядні роботи по
встановленню меж населеного пункту Побузьке. Межі інших населених пунктів не
встановлено.
Виконано роботи по проведенню грошової оцінки земель по населених пунктах
22 сільських та 2 селищних рад, що дозволило застосувати ці нормативи при розрахунках
плати за землю. Також проводяться роботи по поновленню грошової оцінки населеного
пункту Капітанка та завершено роботи по поновленню грошової оцінки населених пунктів
Голованівської селищної ради.
Проведено роботу по розмежуванню земель державної та комунальної власності на
території Молдовської сільської ради.
Враховуючи зміни до Земельного кодексу України зокрема зміни до ст. 124 в частині
набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній
власності, виключно на аукціонах протягом 2011 року проведено аукціони з продажу права
оренди та права власності на земельні ділянки різного цільового призначення. За
результатами аукціонів на території Голованівського району продано право власності на
одну земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0130 вартістю
15285 грн. Також продано право оренди на 7 ділянок (водний фонд, землі промисловості, та
сільськогосподарські угіддя) з річною орендною платою від 620 до 56791 грн., що надасть
додаткових надходжень до бюджету на загальну суму 70570 гривень. Протягом 2011 року
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надійшло коштів від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення на
загальну суму 172 гривень.
Протягом 2011 року спеціалістом з контролю за використанням та охороною земель
проведено 93 перевірки з дотримання земельного законодавства землевласниками та
землекористувачами району. 21 порушника притягнуто до відповідальності та нараховано
штрафів на суму 4,7 тис. грн.
Також систематично проводиться робота по виявленню договорів оренди до яких
необхідно внести зміни в частині «Орендна плата», шляхом укладання додаткових угод та їх
відповідної реєстрації.
Прямі іноземні інвестиції в економіку району склали за І квартал 2011 року
1197,6 тис. дол. США, що склало 1,8 % до загального обласного обсягу і 208,3 % до
І кварталу 2010 року.
Станом на 1 квітня 2011 року капітальні інвестиції склали 96,554млн. грн. Виконано
будівельних робіт за 2010 року на суму 535 тис. грн., що склало 46,7 % до 12 місяців
2009 року і становить 0,2 % до загального обсягу виконаних будівельних робіт.
Введено в експлуатацію житла 5 квартир 752 м2 або 196,9 % до рівня 2009 року, з них 1 в
сільські місцевості, або 400% в порівняні до 2009 року.
Інвестиції в основний капітал за І квартал 2011 року – 64,922 млн. або 760 % до І кварталу
2010 року. З них у житлове будівництво 42 тис. грн., що склало 9 % до І кварталу 2010 року.
Інвестиції на одну особу населення – 1987,5 грн., з них у житлове будівництво на одну
особу – 1,3 грн.
Забезпечено житлом 25,3 кв. м на одного жителя загальної площі, з них в сільській
місцевості – 26,7 кв. м., а в міській – 22,9 кв. м. на одного чол.
Станом на 1 червня 2011 року підприємствами і організаціями основного кола звітуючих
підприємств району одержано фінансовий результат в сумі + 2792,4 тис. грн. Прибутки від
звичайної діяльності в поточному році 2011 року отримано підприємствами основного кола
на суму 2880,3 тис. грн. Збитки складають – 87,9 тис. грн.
За 6 місяців 2011 року тендерними комітетами проведено 5 оголошень про проведення
торгів. 2 процедури торгів визнані такими, які не відбулися. Проведено 11 процедур
закупівель з урахуванням частин предмета закупівлі, в тому числі: кількість учасників – 11, а
переможців – 5.
Фактичні видатки у звітному періоді за укладеними договорами склали 915,1 тис. грн.
(відкриті торги). З них: товарів – 692,3 тис. грн., послуг – 222,8 тис. грн.
В районі налічується 1619 суб’єктів малого підприємництва, з них: 444 юридичних осіб
(включаючи філії, установи) та 1175 фізичних осіб.
Працює Дозвільний центр з видачі дозвільних документів. Протягом шістьох місяців
звітного року до Дозвільного центру зверталися 63 суб’єктів господарювання, 167 з яких,
отримали інформаційно-консультативні послуги, а також видано 46 дозвільних документів.
При райдержадміністрації функціонує «гаряча лінія» за телефоном 2-19-30 з метою
надання інформаційно-консультативних послуг суб’єктам підприємницької діяльності.
Консультації надають спеціалісти управління економіки та розвитку інфраструктури,
державний реєстратор юридичного відділу апарату райдержадміністрації, центру підтримки
та розвитку підприємництва.
За січень-червень 2011 року даним Центром надано 15 консультацій з юридичних,
фінансових питань та з питань відкриття власної справи. Взято участь у 6 засіданнях
координаційної ради з питань підприємництва при райдержадміністрації, у роботі робочої
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групи по перегляду регуляторних актів, а також засіданні тендерного комітету, комісіях і
нарадах районного центру зайнятості, колегіях райдержадміністрації.
З метою забезпечення виконання завдань районної програми «Центральний регіон - 2015»
та програми економічного і соціального розвитку району на 2011 рік:
1. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, управлінню
агропромислового розвитку райдержадміністрації вжити дієвих заходів щодо:
забезпечення стабільної роботи підприємств промисловості, введення в дію нових
підприємств та відновлення виробничої діяльності тимчасово не працюючих підприємств;
посилення контролю за ціновою ситуацією на ринку основних продовольчих товарів, та
створення сприятливих умов для виробництва та реалізації продовольчих товарів місцевих
виробників;
забезпечення виконання вимог законодавства щодо повного відшкодування
підприємствам житлово-комунального господарства економічно обґрунтованих витрат,
пов’язаних з виробництвом та наданням житлово-комунальних послуг, що обраховані
відповідно до стандартів, норм, порядків та правил;
забезпечення економного використання енергоресурсів та проведення заходів з
енергозбереження;
збереження у липні-грудні 2011 року позитивної динаміки виробництва валової
продукції;
своєчасного проведення у поточному році комплексу польових робіт, пов’язаних із
збиранням урожаю 2011 року, підготовки ґрунту під посів озимих культур та забезпечення
необхідних обсягів кондиційного насіння озимих культур для посіву під урожай 2012 року
на прогнозованих площах;
нарощування поголів’я великої рогатої худоби;
забезпечувати організацію та проведення протягом 2011 року у вихідні та святкові дні
ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції з метою стабілізації цінової ситуації на
споживчому ринку, зокрема на ринках продукції тваринництва, олії, цукру та овочів.
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації, відділу Держкомзему у
Голованівському районі:
забезпечити своєчасні розрахунки із виплати заробітної плати працівникам бюджетних
установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, з урахуванням неухильного дотримання
вимог нормативних документів щодо підвищення у другому півріччі поточного року
посадових окладів та запровадження додаткових виплат окремим категоріям працівників;
щомісяця здійснювати детальний аналіз споживання бюджетними установами, що
фінансуються з місцевих бюджетів, енергоносіїв та комунальних послуг у натуральному і
грошовому виразі та забезпечити у повному обсязі проведення таких розрахунків, не
допускати необґрунтованого зростання споживання енергоносіїв у фізичних обсягах;
забезпечити ефективне та у повному обсязі використання коштів спеціальних фондів
місцевих бюджетів.
забезпечити використання коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на проведення нормативної
грошової оцінки та інвентаризації земель, розмежування земель державної та комунальної
власності, на поліпшення та охорону земель;
вжити заходи щодо активізації у поточному році продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення;
забезпечити підготовку земельних ділянок по продажу права власності чи права оренди
на аукціонах, передбачити у відповідних бюджетах кошти на організацію та проведення
аукціонів, у тому числі розробку відповідної документації;
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активізувати роботу з переукладення договорів оренди земельних часток (паїв) та орних
земель державної власності, в яких передбачити розмір орендної плати 3 % і більше від
грошової оцінки землі, та вжити заходи щодо забезпечення їх реєстрації;
під час уточнення планових показників по доходах і видатках місцевих бюджетів на
2011 рік врахувати реальні можливості наповнення місцевих бюджетів по доходах з метою
недопущення кредиторської заборгованості по видатках на кінець поточного року;
проводити системну цілеспрямовану роботу з підвищення рівня середньомісячної
заробітної плати не нижче законодавчо встановленого мінімального розміру, у тому числі
щодо забезпечення повноти сплати до місцевих бюджетів податку з доходів фізичних осіб;
тримати на особистому контролі стан виплати заробітної плати на підприємствах району.
3. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації:
проаналізувати стан реалізації завдань та пріоритетів, визначених районною програмою
«Центральний регіон - 2015» за перше півріччя 2011 року, провести інвентаризацію
переліків об’єктів та подати пропозиції щодо внесення змін до обласної програми головному
управлінню економіки облдержадміністрації до 1 серпня 2011 року;
здійснити аналіз користування надрами гірничодобувними підприємствами та надати до
1 серпня 2011 року інформацію головному управлінню промисловості та розвитку
інфраструктури облдержадміністрації щодо анулювання спеціальних дозволів на
користування надрами у разі припинення без поважних причин робіт, передбачених
дозволом більш як на два роки та у разі, коли суб’єкт господарської діяльності протягом
двох років без поважної причини не розпочав користування надрами;
здійснити аналіз маршрутної мережі внутрішньорайонних автобусних маршрутів
загального користування та надати головному управлінню промисловості та розвитку
інфраструктури облдержадміністрації до 1 листопада 2011 року пропозиції щодо
забезпечення охоплення сільських населених пунктів району автобусними сполученням;
інформацію про стан виконання даного розпорядження подати головному управлінню
економіки облдержадміністрації на узагальнення до 5 жовтня 2011 року та 3 лютого
2012 року.
4. Зняти з контролю розпорядження голови районної державної адміністрації від
29 березня 2011 року № 236-р «Про підсумки економічного і соціального розвитку району у
2010 році та завдання щодо забезпечення динамічного соціально-економічного розвитку
територій у 2011 році».
5. Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

