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Про підведення підсумків
соціально-економічного розвитку
Голованівського району у 2017 році та
визначення завдань щодо забезпечення
сталого розвитку у 2018 році
В районі знаходиться на контролі виконання показників програми
соціального і економічного розвитку Голованівського району на 2017 рік.
Виконуючи програму соціального і економічного розвитку району на
2017 рік забезпечено та перевиконано показники:
надходження до бюджеті усіх рівнів, загального фонду;
рівень заробітної плати по району перевищив середній показник
по Кіровоградській області;
зросла середньомісячна заробітна плата на одного працюючого проти
рівня минулого року;
здійснювався контроль за цільовим і ефективним використанням
бюджетних коштів;
зменшено кількість зареєстрованих безробітних до початку року;
виконано планові показники по навчанню в навчально-методичному
центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
на реалізацію заходів цільових програм спрямовано більше 10,6 млн.грн.;
відсутня заборгованість по виплатах пенсій та по виплаті заробітної плати
працівникам.
У сфері соціального захисту населення та ринку праці забезпечується
реалізація завдань щодо забезпечення матеріального добробуту громадян
району.
Загальний фонд у січні-грудні 2017 року виконано в сумі 108055,8 тис.
грн., що на 13,8% більше планових завдань (94920,8 тис. грн.)
Відсутня заборгованість з виплати пенсій та допомог станом на
01 січня 2018 року, також відсутня недоїмка із страхових внесків економічно
активних платників до Пенсійного фонду України.
Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному
штатному працівнику Голованівського району по підприємствах, установах,
організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб
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із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за IV квартал 2017 року
порівняно з відповідним періодом 2016 року зросла на 45,2% і становила
6427грн., що вдвічі вище рівня мінімальної заробітної плати.
Філією «Голованівський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор»
виконано робіт за січень-грудень 2017 року на експлуатаційне утримання доріг
на суму 4499,5 тис. грн.
Всього робіт виконано власними силами на 10616,4 тис.грн.
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. та
здійснено відшкодування витрат транспортним підприємствам за пільгове
перевезення пасажирів на суму 123,3 тис. грн.
Для здійснення аналізу виконання обласної програми впровадження
наукових досліджень у промислове виробництво Кіровоградської області на
2017-2020 роки в районі виконано інвестиційний проект «Будівництво цеху
екстракції рослинної олії ТОВ «Відродження».
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.
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.
У галузі сільського господарства району здійснюють діяльність
1996 одноосібників. Обсяги валової продукції сільського господарства склали
630 млн. грн. (за оперативними даними) і у сільськогосподарських
підприємствах 359,9 млн. грн.
У структурі земельного фонду району сільськогосподарські угіддя
займають 77,7 тис. га або 78%, що свідчить про високий рівень
сільськогосподарського освоєння земель.
Протягом
2017
року
розглянуто
265
звернень
учасників
антитерористичної операції 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.
Всі заклади соціальної сфери підписали акти готовності теплового
господарства до роботи в опалювальний період 2017/2018 року в Державній
інспекції з енергетичного нагляду.
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У районі зареєстровано 1629 суб’єктів господарювання, у тому числі:
фізичних – 886 осіб, юридичних – 457 осіб.
Підприємствами та організаціями Голованівського району за ІІІ квартал
освоєно 166,883 млн. грн..капітальних інвестицій, що становить 3,7%
загальнообласного обсягу. Основними джерелами фінансування капітальних
інвестицій були власні кошти підприємств і організацій, кредити банків та інші
позики.
Значні обсяги коштів з державного та місцевого бюджетів виділялися для
розвитку інфраструктури району. За фінансування державного і місцевого
бюджетів проводився капітальний ремонт поліклініки. Всього капітальні
видатки на ремонти в Голованівській центральної районної лікарні склали
4,993 млн. грн.
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.
Проаналізувавши виконання показників можна зробити висновок, що
програмні завдання виконано, хоча на сьогодні існує ряд проблем, а саме:
зменшується чисельність населення, тобто природній приріст мінусовий;
низький
показник
поголів’я
великої
рогатої
худоби
у
сільськогосподарських підприємствах;
недостатньо коштів на утримання автомобільних доріг.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 23 березня 2018 року № 7:
1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації постійно здійснювати
контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів.
2. Голованівській об’єднаній державній податковій інспекції головного
управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області постійно
здійснювати аналіз роботи підприємств та організацій району щодо
встановлення причин збитковості та відсутності господарської діяльності у
підприємств – боржників.
3. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації:
проводити роботу по залученню коштів інвесторів у сільське
господарство району;
забезпечити збільшення обсягів виробництва валової продукції
сільського господарства порівняно з попереднім роком, шляхом підвищення
ефективності та покращення ситуації в рослинництві і тваринництві.
4. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
забезпечити зростання середньомісячної заробітної плати працюючих та
недопущення заборгованості із виплати заробітної плати у різних сферах
економіки.
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5. Районному центру зайнятості:
вживати заходів щодо зменшення кількості безробітних в районі;
забезпечити укомплектуванням додаткових робочих місць
6.
Структурним
підрозділам
райдержадміністрації,
керівникам
територіальних органів міністерств і відомств України в районі, сільським,
селищним головам покласти цілі і завдання Програми соціального і
економічного розвитку Голованівського району на 2018 рік в основу роботи,
забезпечити безумовне виконання завдань і заходів Програми.
7. Відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації не допускати зниження показників
програми соціально-економічного розвитку території.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

