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ВСТУП 

          Програма соціального і економічного розвитку Голованівського району на 2018 рік (далі-програма) 

розроблена відповідно до завдань і положень, визначених такими законодавчими та нормативними 

документами, а саме: 

 Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів»; 

 Розпорядження голови облдержадміністрації від 23 серпня 2017 року № 415-р "Про розробку проекту 

програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік»,  

 Розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 вересня  2017 року №266-р «Про 

розробку проекту програми економічного  і соціального розвитку Голованівського району на 2018 рік»  

 Стратегією розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року». 

 

 Методичною основою розроблення програми є Закон України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанова Кабінету Міністрів України 

від 26 квітня 2003 року №62 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету». 

Також основою розроблення Програми є системний підхід, факторний аналіз, принципи стратегічного 

планування. 

 

Програма включає аналіз соціально-економічної ситуації  за 2017 рік, основні прогнозні показники 

економічного і соціального розвитку району, показники діяльності комунальних підприємств, перелік об'єктів 

капітального будівництва, перелік галузевих програм на 2018 рік. 

Програма визначає основні цілі та завдання економічного і соціального розвитку   та основні напрями 

розвитку на  2018 рік, передбачає комплекс взаємоузгоджених заходів, спрямованих на досягнення 

поставлених цілей, відповідно до визначених напрямів. І реалізуватиметься шляхом співпраці сторін 

соціального партнерства: органів державної влади, органів місцевого самоврядування, профспілок та 

роботодавців. 

Зміни і доповнення до Програми затверджуються районною радою. Звітування про виконання завдань 

Програми здійснюватиметься за підсумками року. 

 

 Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку району та наявних проблем програмою 

визначено мету, пріоритети соціально-економічного розвитку та основні заходи щодо регіонального розвитку 

у 2018 році. 

 

1.2. Основні заходи щодо регіонального розвитку у 2018 році  

конкретизуються у таких частинах програми : 

 

1. Основні показники соціального  і економічного розвитку Голованівського району на 2018 рік. 

2.Перелік районних цільових програм розвитку відповідних галузей, які будуть діяти у 2018 році. 

 

1.3. Мета  та основні пріоритети   соціального і економічного 

 розвитку Голованівського району у 2018 році 

 

         Метою економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2018 рік є підвищення 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості району, поліпшення матеріального добробуту населення. 

  

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО І ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗА 2017 РІК ТА ОЧІКУВАНІ 

ПОКАЗНИКИ  У 2018 РОЦІ 

 

Динаміка розвитку  економіки,  стан використання природного, виробничого та трудового потенціалу 

           Обсяг реалізації промислової продукції, (робіт, послуг), за 12 місяців 2017 року очікується в сумі  2 

182391   тис. грн. та у 2018 році   2 224 325( 101,9 %.); 

підвищились темпи зростання середньої заробітної плати, за підсумками року вона очікувано 

складатиме  6150грн. ( 148%); та у 2018 році-7380 грн. 120%. 

- в економіку району буде інвестовано  капітальних інвестицій, і до кінця року очікуємо суму 230 

млн.грн., і в 2018 році - 250 млн.грн; 

- мережа закладів торгівлі та надання послуг збільшилась ; 

- обсяг роздрібного товарообороту очікується на рівні попереднього року та в 2018 році ріст на 4,5%,   

- у січні – червні 2017 року підприємствами та організаціями Голованівського району освоєно 118,467 
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млн.грн капітальних інвестицій, що становить біля 4,9% загальнообласного обсягу. Очікуваний показник у 

2017 році -230 млн.грн, та у 2018 році зросте на 8,6 %. 

На кожного мешканця району в середньому припало  1812 грн. капітальних інвестицій, що в 1,5 раза 

більше ніж у середньому по області. По району у 2018 році  заплановано  8196 грн.(109%). 

Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств і 

організацій, кредити банків та інші позики.  

 Залучалися капітальні інвестиції на ТОВ «Рапсо Дія», ТОВ «Побузький завод 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. 

           Проводиться проектування електростанції на твердому паливі «Відходи соняшнику» потужністю до 6 

МВт. Також у звітному періоді на ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» проводились ремонти 

технологічного обладнання.-Будівництво складських приміщень АФ »Хлібороб» у формі ТОВ  виконано  на 

суму  3150 тис.грн. тобто 90% готовності. Протягом наступного місяця даний об’єкт буде завершено. 

В поточному році завершена робота по будівництву допоміжних засобів захисту води (шандори) 

підприємством ПП «АВКУБІ».  

          ТОВ «Відродження« завершив роботи з будівництва цеху екстракції рослинної олії. Будівництво 

проводилося за рахунок коштів підприємства. Збудовано будівлю цеху, змонтовано основне обладнання та 

проведено монтажні роботи.. Номінальне виробництво цеху планується 700 тонн на добу. Компоновка 

технологічних блоків, відділень, обладнання, будівлі, споруди цеху екстракції комплексу виконаного з 

рахунком протипожежних розривів з діючими, будуючими та запроектованими об’єктами та 

обладнанням,найкоротших технологічних зв’язків, зручності обслуговування та ремонту 

обладнання,безпечності його експлуатації. Джерелом водопостачання цеху є існуючі мережі підприємства. 

технічні рішення є оптимальними та відповідають вимогам з охорони природи та раціонального використання 

природних ресурсів. У процесі нормальної експлуатації  ризик забруднення атмосферного повітря , ґрунтів, 

ґрунтової  і поверхневої води  буде відсутній. Діяння на навколишнє середовище в цілому прогнозується в 

межах, регламентованих вимогами діючого природоохоронного законодавства України. 

         З метою збільшення обсягу виробництва, забезпечення економічного зростання ДП «Голованівське ЛГ» 

на протязі 2017 року здійснило капіталовкладень на суму 562 тис.грн., з них: придбано легкового автомобіля 

на 274 тис.грн., інші придбання виробничого призначення на суму 203 тис.грн., направлено на модернізацію 

основних засобів 85 тис.грн. 

        Упроваджувалися значні інвестиційні проекти, які стануть точками розвитку регіону.       

         Значні обсяги коштів з державного бюджету виділялися для розвитку інфраструктури району. 

         Торік повністю реалізовано проекти  за кошти субвенції, ще 2 проекти будуть реалізовуватися протягом 

2017-2019 років це: будівництво дитячого садочка в смт Голованівськ на 120 дітей та реконструкція 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради  за адресою: селище Побузьке, вул. Шкільна,8 

Голованівського району Кіровоградської області. 

         На етапі завершення капітальний ремонт поліклініки. 

      

         -  У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається зниження ВП до відповідного періоду 

минулого року,  а у 2018 ріст -119,6%. 

Демографічна ситуація  характеризується зменшенням чисельності населення через   його природне 

скорочення.  

На початок 2018 року очікується обсяг прямих іноземних інвестицій в сумі 4,100 млн.дол.США   або  

108%, і обсяг експорту до рівня рівні минулого року більше на 4,1%. Обсяг прямих іноземних інвестицій на 

одну особу населення 133,9 дол.США.  Темп зростання іноземних інвестицій -133,9% та 145%%. 

 

Станом на 1 жовтня поточного року профінансовано галузі (включаючи заробітну плату, енергоносії, 

видатки на утримання, капітальні видатки): 

             Освітянська галузь району має бюджет на 2017 рік -88,6 млн.грн. З них профінансовано на 01 жовтня 

2017 року – 62,3 млн.грн. (Зарплата – 53,1 млн.грн, енергоносії – 2,7 млн.грн., харчування – 2,6 млн.грн.). 

         Охорона здоров’я бюджет 35,5 млн.грн. Профінансовано 25,6 млн.грн. (зарплата – 21,7 млн.грн., 

енергоносії – 1,6 тис.грн., харчування – 0,259 млн.грн). 

Бюджет галузі культура  на 2017  рік складає  9,2 млн. грн. Профінансовано 6,3 млн. грн. (Зарплата  5,8  млн. 

грн., енергоносії – 0,25 млн. грн.). 

          На спорт  заплановано – 1,4 млн. грн. Профінансовано  0,789 млн. грн.  З них на зарплату -0,789  

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. 

 



 

Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери 

- наявна заборгованість за спожиті енергоресурси, природній газ ; 

- велика кількість підприємців, які припинили діяльність, над зареєстрованими; 

- незадовільний  стан доріг комунальної власності. 

 

Пріоритети економічного і соціального розвитку 

- подальше впровадження стратегічного планування та програмно-цільового бюджетування; 

- модернізація  промислового комплексу, підвищення конкурентоспроможності місцевої продукції, 

реалізація пріоритетних інвестиційних проектів у промисловості; 

- створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та налагодження державно-приватного 

партнерства, розширення інфраструктури підтримки бізнесу; 

     -     залучення в економіку вітчизняних та іноземних інвестицій; 

- розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, впровадження реформ у житлово-

комунальному господарстві, енергозберігаючих технологій та раціональне використання енергоресурсів; 

- забезпечення наповнюваності бюджету, проведення раціональної та ефективної бюджетної політики, 

дотримання фінансової дисципліни, підвищення результативності бюджетних видатків; 

- забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку, введенні в 

експлуатацію пускових об'єктів та об'єктів, які мають високу соціальну і економічну значимість; 

- підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня зайнятості, поліпшення  якості   та  

доступності   освіти  і  медичного обслуговування, стабільності соціального захисту громадян, розвитку 

туристичного сектору, фізкультури і спорту; 

- створення комфортного для проживання середовища шляхом покращання екологічного стану та 

збалансованого використання природних ресурсів. 

 

 

Формування конкурентного середовища 

 

           Метою є запобігання та припинення проявів антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів 

господарювання, анти конкурентних дій органів адміністративно-господарського управління і контролю та 

органів влади і місцевого самоврядування, зловживань монопольним становищем суб’єктами господарювання, 

насамперед, на соціально важливих ринках. 

            Основні завдання: 

Забезпечення діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого 

самоврядування у напряму реалізації державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції, 

обмеження монополізму на відповідних територіях, суворе дотримання норм конкурентного права; 

надання органам Антимонопольного комітету України відомостей, що можуть свідчити про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 

забезпечення контролю за дотриманням суб’єктам господарювання та місцевими органами виконавчої 

влади законодавства про захист економічної конкуренції; 

вдосконалення організації роботи під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні 

кошти. 

            Кількісні та якісні критерії виконання програми: 

забезпечення цивілізованих проявів гри на товарних ринках; 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів під час державних закупівель. 

            Головні проблеми: 
Прояви недобросовісної конкуренції, наявність анти конкурентних узгоджених дій суб’єктів 

господарювання, антиконкурентних дій органів адміністративно-господарського управління і контролю та 

місцевих органів влади і органів місцевого самоврядування, зловживання монопольним становищем  

суб’єктами господарювання. 

 

Бюджетна та податкова політика 

Оцінка поточної ситуації 

    Бюджет району на 2017 рік був сформований на підґрунті положень Бюджетного та Податкового 

кодексів України.   

    Загальний фонд у січні- вересні 2017 року виконано в сумі 73 760,6 тис.грн., що на 14,6% більше 

планових завдань (64 373,3 тис.грн.) 
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          На підприємствах, де мало місце нарахування заробітної плати нижче законодавчо встановленого 

мінімального рівня проведено вивчення стану дотримання законодавства з оплати праці. Керівникам цих 

підприємств розіслано листи про необхідність підвищення рівня заробітної плати в господарстві, проводяться 

бесіди з керівниками про дотримання законодавства з оплати праці. На засідання комісії, робочої групи 

запрошуються керівники підприємств, фізичні особи підприємці, виплачують заробітну плату найманим 

працівникам в розмірі, меншому за мінімальний.  

 

Станом на 01 листопада 2017 року в  Голованівському районі  заборгованості із виплати  заробітної   не 

має. 
 

Цілі та завдання на 2018 рік 

- дотримання на рівні району законодавства про працю, Бюджетного кодексу, Законів України ; 

- забезпечення збалансованого (бездефіцитного) бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу; 

- продовження робіт із запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування 

згідно з вимогами чинного бюджетного законодавства України; 

- продовження робіт з підвищення інвестиційної привабливості, подальшого розвитку виробництва 

та підприємницької діяльності, скорочення неофіційного сектору економіки, пошуку альтернативних джерел 

наповнення бюджету; 

- забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів; 

- забезпечення оптимізації витрат бюджету, в т.ч. шляхом застосування програмно-цільового 

методу, та впровадження жорсткої фінансової дисципліни в усіх ланках; 

- недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати в бюджетній сфері та по соціальних 

виплатах, ліквідація поточної кредиторської та дебіторської заборгованості бюджетних установ за отримані 

послуги та виконані роботи та недопущення її виникнення в 2018 році; 

- забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на: 

оплату  праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством 

умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;  

 проведення  розрахунків  за  електричну  енергію, водопостачання, водовідведення , які споживаються 

бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених 

видатків; встановлення лімітів споживання енергоресурсів   бюджетних установ, організацій, виходячи з 

обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів 

  

Очікувані результати 

- збільшення надходжень до районного бюджету, до місцевих бюджетів;   

- спрямування видатків бюджету на утримання та розвиток соціально-культурної сфери, житлово-

комунального господарства, транспорту, соціальний захист населення; 

відсутності недоїмки до бюджету. 

 

Інвестиційна політика 

 

Оцінка поточної ситуації 

          Сучасні економічні умови зумовлюють необхідність пошуку інноваційних підходів до формування 

інвестиційної політики, що сприятиме оптимізації діючих виробничих систем та активізує розвиток 

високотехнологічних і наукоємних виробництв. 

Залучення інвестицій та реалізація низки масштабних економічних та інфраструктурних проектів у секторах 

економіки, підтримка процесу формування  у сфері АПК, переробки та харчової промисловості дозволять 

поліпшити загальні економічні показники розвитку Голованівського району в кількісному вимірі.  

         В економіку району у І півріччі  інвестовано 108 млн.грн капітальних інвестицій, і до кінця року        

заплановано на суму 230 млн.грн., і в 2018 році очікуємо 250 млн.грн; 

Темп обсягу прямих іноземних інвестицій 119% до початку року. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну 

особу населення 133,9 дол. США. Очікуваний темп 108,2% . 

За 6 місяців 2017 року експорт по району склав 582 тис.дол.США, або 26,5% до рівня попереднього 

року. Імпорт -244,3 тис.дол.США,  та збільшився на 22,8 % до попереднього звітного період. 

Відповідно до заходів Програми в поточному році залучався інвестиційний капітал на ДП 

«Голованівське лісове господарство», ТОВ «Відродження», ПП «АВКУБІ», ТОВ «КЛК» , ТОВ «ПФК». 

Розпочато будівництво додаткових приміщень АФ»Хлібороб», проводиться реконструкція нафтової 

бази, що на станції Голованівськ. Сільськогосподарськими підприємствами продовжується оновлення і 



 

модернізація техніки. 

Крім цього протягом 2017 року інвестувалося в соціальну сферу: 

проводився капітальний ремонт приміщень Голованівської центральної районної лікарні та  поточні 

ремонти шкіл. 

                                                        

Проблемні питання 

- недостатня розгалуженість інженерної та соціальної інфраструктури; 

- застаріла та аварійна забудова територій району. 

 

Цілі та завдання на 2018 рік 

створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів по об'єктах промислового 

призначення; 

- залучення інвестицій в розбудову соціальної інфраструктури району; 

- формування сучасної забудови територій району; 

-     залучення інвестицій в створення нових та утримання існуючих об'єктів. 

                           

 

РОЗВИТОК  РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

Промисловість 

Оцінка поточної ситуації 

Головною метою діяльності влади щодо розвитку промисловості є формування умов для відновлення 

сталого розвитку промислового виробництва із застосуванням ресурсозберігаючих, інноваційних, екологічно 

орієнтованих технологій, підтримка розвитку перспективних, високотехнологічних, конкурентоспроможних 

та необхідних для  району підприємств. 

В поточному році тривала робота з підвищення технологічного та технічного рівня виробництва 

промислових підприємств. Чверть промислових підприємств здійснило технічне переоснащення виробництва. 

          Галузева структура промисловості: переробна, яка включає харчову, легку, виробництво та оброблення  

деревини, хімічну, металургійне виробництво. 

Кількість промислових підприємств основного облікового кола, що займаються  виробництвом  та 

реалізацією всього   – 13.  

Найбільшу питому вагу у виробництві займає гігант металургії ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» 

та підприємства переробної і добувної промисловості: ТОВ «Відродження«, ТОВ «Побузький завод 

абразивів», ТОВ «Метсервісгруп», ДП «Голованівське лісове господарство». 

І відповідно основною бюджетоутворюючою галуззю господарського комплексу регіону, яка зумовлює 

стабілізацію соціального стану є промисловість. На  території  району працюють підприємства основного  

облікового кола, якими  за 9 місяців 2017 року вироблено промислової продукції  на суму 1,2 млрд.грн.,  

реалізовано готової товарної  продукції на суму 1 ,5 млрд.грн. (без урахування ТОВ «Метсервісгруп», ТОВ 

«Побузький завод абразивів»). 

        Збільшено виробництво в галузі: лісового господарства, переробній, промисловості. 

          Так збільшено в натуральному виразі хлібобулочних виробів, м’яса ВРХ, свинини ТОВ АПК 

«Розкішна», ПП»Ліссва», ПП»Лістонз» виробництво швейних виробів.  

Залишилися на рівні попереднього року виробництво деревини ДП «Голованівський лісгосп», олії ТОВ  АПК 

«Розкішна». 

        

          Реалізацію готової продукції збільшено на ТОВ «ПФК», ТОВ АПК «Розкішна», ДП «ЛГ». 

 

Питома вага виробництва товарної продукції нашого району в обласному показнику займає від  9% до 12%.  

 

Інноваційна діяльність 

           ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» відноситься до першої групи підприємств, яке взято на 

державний облік і має технологічне обладнання, на якому впроваджуються передові існуючі технології з 

низьким рівнем відходів і зведенням до мінімуму впливу викидів в цілому на навколишнє природне 

середовище. 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. 

З метою недопущення попадання забруднених вод в р.Південний Буг, на комбінаті  впроваджена  

безстічна система  з використанням  господорсько-побутових і промзливових стічних вод в системі 
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оборотного водопостачання.    

Активно проводилися роботи в районі рекультивації порушених територій, розробляються заходи по 

переробці відходів виробництва з метою досягнення безвідходного  виробництва. Це дасть можливість, з одної 

сторони, найбільш ефективно використовувати природні ресурси, повністю переробляти відходи в товарну 

продукцію, а з іншої – знизити кількість відходів і тим самим зменшити їх негативний вплив на екологічну 

систему. 

З метою зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел комбінатом 

розроблені заходи, які були узгоджені в Міністерстві екології і природних ресурсів України. 

Проведено роботи по реконструкції газоочисного обладнання 1 ступені ТВП №4 ТОВ «Побужський 

феронікелевий комбінат»  

- Виготовлено проект по модернізації газоочисного обладнання  ТВП №1-4 , вартістю біля 700 тис.грн. 

- Також розпочато реконструкцію аспіраційного обладнання металургійного цеху : отм+17м, відділення 

магнітної сепарації за власні кошти ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат». 

 

На 2018 рік  планується: 

Продовжити роботи по реконструкції цехів на ТОВ "Побужський феронікелевий комбінат" та 

капітальні вклади за власні кошти підприємства. 

 

Цілі та завдання на 2018  рік: 

         Будівництво елеватора для зберігання зернових та технічних культур ; 

        Продовження роботи по проектуванню електростанції на твердому паливі (відходи соняшника) 

потужність до 6 мВт ТОВ «Відродження». 

          Модернізація  та оновлення  потужностей  на діючих промислових підприємствах; 

          Впровадження сучасних технологій та ресурсозберігаючих процесів. 

Очікувані результати 

збільшення обсягів реалізації промислової продукції (робіт та послуг).   

 

 

 

Підприємництво та регуляторна політика 

 

Оцінка поточної ситуації 

Розвиток малого підприємництва значною мірою залежить від загальнодержавних процесів, що 

відбуваються в сфері економіки та законотворення.   

 

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%. 

 Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення – 4 одиниці. 

 Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення – 50,0 од. 

 Частка найманих працівників середніх підприємств у загальній кількості найманих працівників – 

58,8%. 

 Частка найманих працівників малих підприємств у загальній кількості найманих працівників – 41,1%. 

 Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) середніх підприємств у загальному обсязі 

реалізованої продукції (робіт, послуг) – 58,9%. 

 Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у загальному обсязі 

реалізованої продукції (робіт, послуг) – 36,1%. 

 



 

 Станом на 01 жовтня 2017 року адміністратором центру адміністративних послуг зареєстровано 4280 

заяв на надання адміністративної послуги. З них надано дозволів  4040, (інші  90 це – відмови) та  170 надано 

консультацій. 

 

 

Проблемні питання 

- нестача фінансово-кредитних ресурсів. 

 

Цілі та завдання на 2018 рік 

- розширення взаємодії  районної влади з  підприємцями; забезпечення виваженого підходу до планування 

та проведення регулювань господарської діяльності на території району, збалансованості інтересів влади, 

суб'єктів господарювання та населення в процесі здійснення регуляторної діяльності; 

- проведення заходів з відстеження ефективності діючих регуляторних актів, з обов'язковим дотриманням 

порядку та термінів; 

- здійснення моніторингу виконання затверджених стандартів надання адміністративних послуг  

 

Очікувані результати 

- збільшення загальної кількості суб'єктів малого підприємництва; 

- зростання чисельності працюючих на малих підприємствах. 

 

 

Споживчий ринок 

 

Оцінка поточної ситуації 

         Забезпечення стабільних умов розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів і побутових послуг, 

формування ефективної цивілізованої торговельно-побутової інфраструктури, здатної забезпечувати 

європейський рівень торговельного та побутового обслуговування населення  - одне з головних завдань у 

взаємодії  районної влади та суб'єктів господарської діяльності.        

         

     Значна роль відводиться ринкам з продажу продовольчих та непродовольчих товарів. 

           Торговельна і побутова  мережа в районі і складає 262  та 49 об’єкта відповідно, також  55 ларьків,  32 

кафе, бари, 1 ресторан та 10 автозаправочних станцій.  

  

В районі на даний час функціонують такі упорядковані змішані ринки, які відіграють виключно важливу роль 

у забезпеченні населення товарами першої необхідності, культурно-побутового та господарського 

призначення. З них:  

- ринок ТОВ “Голованівський базар ”, в смт. Голованівськ, який є ринком  приватної власності,  

- муніципальний ринок, в смт Побузьке – колективної форми власності,   

- ТОВ «Перегонівський ринок» в с. Перегонівка приватної форми власності,  

- ринок «Східний» ПП «Світлана» (загальна площа ринку складає 0,5 га. для реалізації скота  та свиней). 

Благоустрій та розвиток матеріально-технічної бази цих ринків покращують за власні кошти. 

         
      Експорт по району склав 582 тис.дол.США, або 26,5% до рівня попереднього року. Імпорт -244,3 

тис.дол.США,  та збільшився на 22,8 % до попереднього звітного період.    

 

Проблемні питання 

зменшився ринок збуту готової товарної продукції 

Очікувані результати 

збільшення обсягів виробництва та реалізації  промислової продукції (робіт та послуг);   

відкриття нових робочих місць.  

 

Розвиток транспорту та зв'язку 

 

Оцінка поточної ситуації 

Ефективне функціонування галузей транспорту та зв'язку є необхідною умовою для економічного 

зростання та підвищення якості надання послуг населенню. 

Автотранспортними підприємствами Голованівського району (з урахуванням перевезень, виконаних 
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фізичними особами - підприємцями) перевезено 66,8 тис. тонн вантажів, що на 41,7% менше ніж у  2016 році 

, вантажооборот зменшився на 65,4% і становив 2,6 млн. т. км.  

 Питома вага вантажних перевезень по району у загальному обсязі вантажних перевезень по області 

склала 1%.  

  Перевізниками Голованівського району перевезено 18,4 тис. пасажирів, що на 6,4% більше ніж у 

відповідному періоді минулого року, пасажирооборот збільшився на 1,9% відповідно  і склав 2,1 млн. пас. 

км. 

Питома вага пасажирських перевезень по району у загальному обсязі пасажирських перевезень по 

області склала майже 0,07%.  

 

 

Основними проблемами є:  

 низька якість покриття автомобільних доріг району; 

 високий ступінь зношеності основних фондів усіх видів транспорту та дорожнього 

господарства. 

 

Цілі та завдання на 2018 рік 

-  насамперед забезпечення перевезень пасажирів у звичайному режимі руху;  

-  посилення   роботи   з   безпеки   пасажирських   перевезень пасажирів, особливо автомобільним 

транспортом. 

 

Очікувані результати 

- поліпшення транспортного обслуговування 

 

Охорона навколишнього природного середовища  та природокористування 

Оцінка поточної ситуації 

Невід'ємною умовою сталого розвитку району є пріоритетна увага до охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, зменшення техногенного 

навантаження на навколишнє природне середовище. 

Для вирішення екологічних проблем на території району, була розроблена та затверджена 29 вересня 

2017 року на 16 сесії Голованівської районної ради Комплексна програма охорони навколишнього природного 

середовища в Голованівському районі на 2017-2020 роки. 

Якість атмосферного повітря в значній мірі залежить від обсягів викидів забруднюючих речовин від 

двох основних джерел забруднення стаціонарних і пересувних. 

Основними забруднювачами атмосферного повітря на території району залишаються промислові 

підприємства та  транспорт. 

У структурі сплати коштів левова частка належить ТОВ «ПФК» більше 70 відсотків, агропідприємствами 

району біля 11%, сплата іншими промисловими підприємствами складає в межах 6%. Певні  надходження 

пов’язані  зі сплатою даного платежу господарськими суб’єктами, а саме: 

ТОВ «Відродження», АЗС, ДП «Голованівське ЛМГ», ТОВ «Ємилівське ХПП», ТОВ »Голованівське 

ХПП»,  ДП»МВЗ» ДАК «Укрмедпром», ТОВ «Побузький завод абразивів»  та інші. 

  

Проблема накопичення твердих побутових відходів на території району вже протягом багатьох років є 

одним із найболючіших питань стану довкілля.  

 

Звалища твердих побутових відходів, побудовані без комплексу заходів, що знижують їх негативний 

вплив на навколишнє середовище, є значними джерелами його забруднення. Відходи, розміщені там, зазнають 

складних фізико-хімічних і біохімічних змін під впливом атмосферних явищ, специфічних умов, що 

формуються в товщі відходів, а також в результаті взаємодії між собою. Це приводить до утворення різних 

сполук, зокрема токсичних, які, мігруючи в навколишнє середовище, негативно впливають на його 

компоненти. 

Також значна частина твердих побутових відходів концентрується на стихійних сміттєзвалищах, які 

формуються, як правило, у смузі поблизу населених пунктів, приватному житловому секторі, зонах 

відпочинку та в інших місцях. 

 Надра району багаті каоліном, глиняними запасами, чарнокітом, силікатними рудами (нікель, кобальт, 

хром), суглинниками (цегельна сировина).  



 

Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземні 

юридичні особи та громадяни. Надра надаються у користування для:  геологічного вивчення, в тому числі 

дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; видобування 

корисних копалин, будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних 

копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, 

захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод,   створення геологічних 

територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, 

геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.), задоволення інших 

потреб. 

Налічується родовища корисних копалин, з розвіданими промисловими запасами, з них:  

4 родовища будівельного каменю,  

5 родовищ суглинків (цегельної сировини),  

5 родовищ силікатних нікель кобальтових руд,  

одне родовище чарнокіту – облицювального каменю,  

родовище підземних прісних вод. 

З них експлуатуються на підставі спеціальних дозволів на користування надрами: 

              1.  Голованівське родовище підземних прісних вод (Голованівська - І, ІІ) для централізованого 

питного водопостачання населення Голованівським комбінатом комунального підприємства (не 

експлуатується ділянка Вербівська продуктивністю 1,1 тис.м.куб./добу). 

2.  Перегонівське родовище суглинків – ТОВ «Перегонівський цегельний завод»,отримано спецдозвіл 

на користування надрами. 

  3. В оренді ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» знаходиться рудник «Липовеньке» родовище 

силікатних руд на підставі договору землі від 12 квітня 2006 року, який розміщений на 138,40 га з 

видобуванням нікель кобальтових і хромових руд. На даний час рудник не працює. 

ТОВ «Регіонально-інвестиційні технології» (м. Київ) отримано спецдозвіл на користування надрами 

терміном 5 років для геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою Східно-Липовеньківської 

ділянки хромових руд. 

ТОВ «Інвестиційна компанія «Енергопартнер» (м. Дніпропетровськ) отримано спецдозвіл на 

користування надрами терміном 5 років для геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою 

Південно -Липовеньківської ділянки каолінів. 

Також на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права від 25 грудня 2014 року передано в оренду землі сільськогосподарського призначення 

терміном на 49 років на підставі розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації від 

04 жовтня 2007 року № 729-р та договору оренди землі від 08 жовтня 2007 року ТОВ «Регіонально-

інвестиційні технології» в розмірі 19,2583 га. Земельна ділянка передана в оренду під відкриті розробки, 

кар’єри, шахти. На даний час на земельній ділянці відсутнє будь яке проведення робіт.  

Лебединське родовище чарнокіту (ділянка Південно-східна) - ділянка на даний час не 

використовується, ТОВ «Фереско» (м. Київ) на користування надрами для видобування хрому Капітанського 

родовища (ділянка Центральна) призупинено дії ліцензій. На дану ділянку підприємством  ПП «АВКУБІ» 

подано до Кіровоградської обласної ради заяву - клопотання та матеріали щодо погодження клопотання 

надання спеціального дозволу. 

 

По Пушківському хромовому родовищу ТОВ «Горрудпром» (геологічне вивчення), Липовеньківське 

родовище первинних каолінів (геологічне вивчення) – земля не відведена. 

Лебединське родовище чарнокіту (ділянка Південно-східна) – не здійснює діяльності. 

Перегонівське родовище суглинків – ТОВ «Перегонівський цегельний завод» не отримано 

спецдозволів на користування надрами – земельна ділянка знаходиться в постійному користуванні. 

«Липовеньке» родовище силікатних руд на даний час дозволу немає та видобуток не ведеться. 

Східно-Липовеньківська ділянка хромових руд – земельна ділянка не в оренді та видобуток не 

ведеться. 
 
 

Проблемні питання 

- вивіз та утилізації побутових відходів, через збільшення з кожним роком обсягів відходів 

життєдіяльності; 

- недостатнє фінансування природоохоронних заходів. 
 

Цілі та завдання розвитку на 2018 рік 
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- недопущення введення в експлуатацію організованих джерел викидів в атмосферу шкідливих 

речовин без забезпечення пилогазоочисними спорудами; 

- озеленення та догляд за зеленими насадженнями; 

- здійснення робіт з благоустрою та поліпшення санітарного стану водойм та їх паспортизація; 

- оформлення паспортів місць видалення відходів по сільським радам, в яких вони відсутні; 

- запобігання виникненню стихійних сміттєзвалищ; 

- збирання та утилізація небезпечних промислових відходів, оформлення паспортів місць видалення 

відходів по сільських радах ; 

- формування безпечних умов для життя і здоров’я населення;  

- інформування населення про прийняті рішення, реалізація яких впливає на стан навколишнього 

природного середовища. 
 

Очікувані результати 

- покращання існуючого стану навколишнього природного середовища шляхом зменшення викидів і 

скидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище, безпечне поводження з промисловими і побутовими 

відходами, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності жителів району та формування у населення 

екологічного стилю мислення. 
 
 

Енергозабезпечення та енергозбереження 
 

Оцінка поточної ситуації 

Питання енергозбереження останнім часом набували більшої актуальності. Одним з головних завдань 

ефективного функціонування паливно-енергетичного комплексу є оптимізація схем енергопостачання, 

скорочення невиправданих витрат енергоносіїв, підвищення якості та збільшення кількості послуг, що 

надаються. 

  

Розроблена  та  затверджена сесією районної ради Програма енергоефективності в Голованівському 

районі на 2017-2020 роки.   Основні завдання, а саме: 

1) стимулювання      населення    до   здійснення енергоощадних  заходів; 

2)економія  бюджетними  установами традиційних паливно-мастильних ресурсів за рахунок 

зменшення  обсягу їх  споживання та використання відновлювальних джерел енергії; 

3) 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, житлово-будівельними кооперативами для впровадження 

енергоефективних заходів у житлових будинках.  

 

 

Згідно Урядової програми «теплих» кредитів в поточному році Голованівською філією ПАТ 

«Державний ощадний банк України»  видано 23 кредити на суму 287,810 тис.грн., і відшкодування учасникам  

програми становить 100,733  тис.грн. 

 

 

 Одним із перспективних напрямків впровадження енергоефективних технологій та альтернативних 

енергетичних ресурсів у Голованівському районі є мала гідроенергетика, зокрема будівництво і відновлення 

гідроелектростанцій малої потужності. В попередніх роках побудовано 3 міні гідроелектростанцій  ТОВ 

"Гідроенергоінвест" на території сіл Перегонівка, Полонисте,  Давидівка, потужністю 200 кВт кожної,  

загальною вартістю проекту 44 000 тис.грн. та проведено реконструкцію Лебединської  ГЕС  підприємством 

ПП «АВКУБІ» с. Лебединка  за власні кошти  (Для виробництва електроенергії  з подальшою реалізацією на 

енергоринку  країни по «зеленому» тарифу). В 2017 році підприємство «АВКУБІ» інвестувало 

капіталовкладення для модернізації та розширення об’єкту . 

 

Загалом у 2017 році завдяки впровадженню енергоефективних заходів в усіх сферах суспільного 

виробництва в районі, як результат дало значне скорочення та економію енергоресурсів. 



 

Проблемні питання 

обмежені фінансові ресурси на впровадження енергоефективних технологій та обладнання; 

- не прогнозоване зростання вартості енергоносіїв; погіршення фінансового 

стану споживачів. 
 

Цілі та завдання на 2018 рік 

- реконструкція  та  ремонт котелень соціальної сфери, 

- здійснювати контроль за економним використанням енергоресурсів, 

- впровадження альтернативних видів енергії (палива), 

- забезпечення поточної оплати та погашення наявної заборгованості за спожиті енергоносії. 
 

Очікувані результати 

- підвищення надійності та якості енергозабезпечення; 

- економія енергоресурсів через впровадження енергозберігаючих заходів; 

- забезпечення 100% рівня оплати поточного споживання енергоресурсів; 

- зменшення ступеня ризику виникнення аварійних ситуацій у системах енергозабезпечення та на 

інженерних спорудах. 

 

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
 

Демографічна ситуація, зайнятість населення, ринок праці та заробітна плата 

 

Оцінка поточної ситуації 

 Демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення стабільного розвитку громади.  

 

За основним джерелом засобів існування населення району поділилося так: 

зайняті на підприємстві, установі, організації ,ФГ, в особистому господарстві та інших галузях 

економіки Найбільше населення зайнято в сільському господарстві, плавлять та обробляють метал, будують 

(ремонтують) дороги , займаються виробництвом ТНС. 

Основним фактором зменшення чисельності населення в районі, як і в Україні в цілому є  його 

природне скорочення. Так і в районі демографічна ситуація  характеризується зменшенням чисельності 

населення через його природне скорочення. Демографічна ситуація є не задовільною. Смертність перевищує 

народжуваність.  

 

        Кількість населення району 30584  чол.  З них -11940 чол. - міське поселення, 18644 осіб- сільське. 

Народилося за 10 місяців 2017 року 166 чол., померло – 441 осіб. Природній приріст  - мінус  275 чол.  

Зареєстрували шлюб 107 пар, розірвали шлюбу 12 пар. 

         Прибуло в район 247 осіб, вибуло 177 чол. 

          Проживає  9,125 тис. пенсіонерів, з них за віком 7,520 тис.чол., за інвалідністю -967 чол, в разі втрати 

годувальника -381 чол., за вислугу років 180 чол., отримують соціальні пенсії-75 чол., довічне утримання 

суддів у відставці 2 особи. 

По віковій категорії  

0-14 років - 4 151 особа,  

15-64 років – 20 175 осіб, 

65-100 років - 6 327 осіб. 

Коефіцієнт смертності -18,7. 

 

 

Приріст  населення району стабілізується: 

 при належному рівні оплати праці,  

 при доступній та якісній освіті для кожного громадянина, при достатньому та доступному рівні 

медичного обслуговування населення,  

 при забезпеченні молодих сімей житлом та, звичайно, покращення екологічної ситуації  у  країні;  

буде покращено зайнятість молодих сімей .   
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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; збільшення численності 

працівників, які підвищили якісний рівень чи професійну підготовку на виробництві та зростання незайнятого 

населення, працевлаштованого за сприяння служби зайнятості.    

       
       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 січня-вересня 2017 року на обліку в Голованівському  районному центрі зайнятості перебували  

1082 особи з числа безробітних. 

Соціально-демографічна структура свідчить, що жінки становлять 41% від кількості людей, що звернулися до 

служби зайнятості, молодь віком до 35 років 30%. В порівнянні з минулим роком молодіжне безробіття 

зменшилося на 2%. 

        Протягом 9 місяців 2017 року 105 роботодавцем було заявлено 741вакансію. У січні-вересні 2017 році за 

направленням  служби зайнятості працевлаштовано 412 безробітних. Із числа     безробітних,  які   мають      

додаткові    гарантії  у  сприянні працевлаштуванню (батьки,які мають дітей віком до шести років, випускники 

навчальних закладів,  люди з інвалідністю, особи перед пенсійного віку, учасники АТО  тощо), було 

працевлаштовано  161 особу. 

         На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат єдиного внеску працевлаштовано 3 особи. 

          У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали участь 430 безробітних, 

проходили професійне навчання та підвищували кваліфікацію за направленням служби зайнятості 235 осіб. 

         На 01 жовтня 2017 року зареєстрованих безробітних  було 364 особи, з них 284 особи одержували 

допомогу по безробіттю. 

  В базі даних  центру зайнятості по Голованівському районі налічується 63 вакансії станом на  

01.10.2017 року, навантаження на одне вільне робоче місце становить 6 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)    порівняно з відповідним 

періодом 2016 року зросла на 38,4% і становила  5745 грн., що в 1,8 раз вище рівня мінімальної заробітної 

плати . 

 Рівень заробітної плати по району перевищив середній показник по Кіровоградській області на 1,1%. 

     Відповідно до державної статистичної звітності, заборгованість із заробітної плати згідно  визначеного 

переліку підприємств, які звітують до районного відділу статистики, станом на 01 жовтня 2017 року в районі 

відсутня. 

 

За 2017 рік очікується в сумі 6150 грн., а в 2018 році прогноз по району на одного  працюючого - 7380 

грн. (120%). 

          

Проблемні питання 

Основною причиною цього є низька, у більшості випадків - на рівні мінімальної, 

заробітна плата. 
 

Цілі та завдання розвитку на 2018 рік 

- створення нових робочих місць, збереження і розвиток трудового потенціалу, підвищення 

конкурентоспроможності робочої сили; 

- удосконалення профорієнтаційної роботи та професійного навчання безробітних громадян з урахуванням 

потреб ринку праці; 

- мінімізація випадків несвоєчасної виплати заробітної плати на підприємствах, 

- активізація роботи з легалізації доходів від трудової діяльності. 
 

Очікувані результати 

- зростання середньомісячної заробітної плати не менше, ніж на 20 %; 

- збільшення надходжень до бюджету, 

- збільшення доходів громадян, що покращить фінансове, побутове  становище. 

 

 



 

Соціальне забезпечення, підтримка сім'ї, дітей та молоді 
 
Оцінка поточної ситуації 

Система соціального захисту та соціального забезпечення покликана забезпечити захист особистості в 

разі втрати працездатності, годувальника, безробіття, в старості, а також у інших випадках, передбачених 

чинним законодавством. Створення надійної, дієвої і доступної системи соціального забезпечення населення є 

одним з пріоритетних напрямків діяльності районної влади. 

Сфера надання соціальних послуг мало захищеним категоріям громадян  останнім часом динамічно 

розвивається.  

 
           Головною метою є підвищення ролі й авторитету сім’ї, сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді, захист прав, законних інтересів дітей,  утвердження рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у 

різних  сферах суспільного життя, створення умов для повноцінного літнього відпочинку і оздоровлення дітей 

району. 

З метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності в районі проводяться щомісячні 

рейди “Діти вулиці”, “Вокзал”. Протягом січня-жовтня 2017 року проведено 122 рейди, в ході яких 

безпритульних та бездоглядних дітей не виявлено. 

Проводяться рейди “Сім’я і діти”, в ході яких протягом 10 місяців 2017 року перевірено та обстежено 

99 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, про що свідчать 99 складених акти обстеження 

житлово-побутових умов. Притягнень батьків до адміністративної відповідальності по ст. 184 КУпАП 3 

батьків, винесено офіційне попередження служби у справах дітей райдержадміністрації 31 батькам.   

З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі заступником голови 

райдержадміністрації видано відповідне доручення від 30січня 2017 року № 01-05/2/3, яким передбачено 

протягом 2017 року проведення заходів щодо здійснення контролю за дотримання культурно-розважальними 

закладами та закладами масового збору молоді нормативно-правових актів щодо порядку відвідування, 

перебування в них дітей, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження 

наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості. Склад робочої групи та графік проведення рейдів 

по місцях масового збору молоді поновлюється щороку.  

Так,  затверджено склад робочої групи та графік проведення рейдів на 2017 рік. До складу робочої 

групи залучено представників служби у справах дітей, відділу освіти райдержадміністрації, районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дирекції ПТУ №38, представника Голованівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. 

Протягом поточного року регулярно проводились спільні перевірки по місцях масового відпочинку 

молоді: бари, базар, автовокзал, територія парку, торгові точки району.  

 

Проблемні питання 

-  проблема із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

досягли повноліття та є випускниками шкіл-інтернатів через відсутність житлового фонду соціального 

призначення; 
 

Цілі та завдання розвитку на 2018 рік 

- забезпечення соціального супроводу дітей та сімей, що знаходяться у складних життєвих обставинах; 

- створення максимально сприятливих умов для оздоровлення та медичного обслуговування, 

проведення дозвілля і культурного відпочинку дітей з багатодітних сімей; 

- підтримка обдарованих і талановитих дітей з багатодітних родин; 

- своєчасне виявлення дітей, які залишились без піклування батьків та вжиття заходів щодо надання 

таким дітям статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, забезпечення 

захисту її особистих, майнових і житлових прав; 

- розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (усиновлення, опіка, та піклування, прийомні сім'ї); 

- реалізація заходів з підвищення патріотизму молоді та відповідальності за власне життя; 

 

- реалізація заходів спрямованих на пропаганду здорового способу життя та профілактику негативних 

соціальних явищ в молодіжному середовищі. 
 

Очікувані результати 

- поліпшення соціального забезпечення, зменшення масштабів бідності та підвищення рівня життя; 
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- ефективне функціонування сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (збільшення кількості усиновлень, створення прийомних сімей,повернення 

дітей до біологічних сімей); 

- зменшення   кількості   дітей,   які   перебувають   у   складних життєвих обставинах; 

- соціальна адаптація і  інтеграція в  суспільство людей з особливими потребами та функціональними 

обмеженнями; 

- зменшення кількості молодих людей, що вживають наркотики, алкоголь , палять. 
 

 

ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

Охорона здоров'я 

 

Структура медичних закладів району:  

Голованівська центральна районна лікарня, філія Голованівської центральної районної лікарні в смт Побузьке; 

Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги, в його складі: дві лікарські амбулаторії, три 

сільські лікарські амбулаторії та одна сільська лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, 

тридцять фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів. 

             

Оцінка поточної ситуації 

Зміцнення здоров'я населення, організація і забезпечення якісного і доступного медичного 

обслуговування  залишається одним зі стратегічних питань розвитку району. 

             В галузі «охорона здоров’я» накопичилось багато проблем, які потребували негайного вирішення.  

Діяльність галузі охорони здоров’я була направлена на покращення матеріально-технічної бази, а також 

покращення якості та доступності медичної допомоги.  

Основними завданнями є забезпечення належного функціонування медичних закладів. Кількість 

лікарняних закладів, а також кількість амбулаторно-поліклінічних закладів в районі в 2017 році є такою: 1 

центральна районна лікарня з поліклінікою та філією в смт Побузьке, і один центр первинної медико-

санітарної допомоги. Лікувально-профілактичні  заклади району забезпечені необхідними медикаментами для 

надання безкоштовної невідкладної медичної допомоги, холодильниками та телефонами. 

Чисельність лікарів усіх спеціальностей становить 56 чоловік. В Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги зараховані на роботу 2  лікарі - інтерни  із  загальної практики-сімейної 

медицини.   

Але Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги продовжує  потребувати  

забезпечення  лікарями загальної практики- сімейної медицини. Всі лікарі та середні працівники пройшли 

передатестаційні курси і атестовані своєчасно (мають І,ІІ та вищу категорії). 

За 9 місяців 2017 року не зареєстровано випадків материнської смертності.  

Показник малюкової смертності за той же самий період становить 29,76‰. 

 З 01.04.2017 року в районі діє програма «Доступні ліки», за якою пацієнти можуть отримати ліки від 

серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми  безкоштовно або з незначною 

доплатою. В Голованівському районі на рік виділено коштів 557,40 тис. грн. 

До реалізації урядової програми були залучені 4 аптеки смт Голованівськ та смт Побузьке,                             

с. Перегонівка . 

За кошти районного бюджету в Голованівському центрі первинної медико-санітарної  допомоги 

закупляється  туберкулін, вакцина для профілактики грипу, забезпечуються безкоштовними ліками пільгові 

категорії населення.   

В поточному році за кошти виділені окремими сільськими радами району проводиться закупівля 

медикаментів для надання невідкладної допомоги 13 000 тис. грн., медичного обладнання, меблів, комп’ютера 

(с. Клинове), ремонт приміщень медичних закладів. 

Всього затверджено коштів по району на охорону здоров`я на січень-вересень 2017 в сумі 

17 735 060,00 грн., профінансовано в сумі 16 661 778,46 грн.  

 

Проблемні питання 

 недостатнє фінансове забезпечення лікувально-профілактичних закладів району; 

 зношеність медичного обладнання медичних закладів; 

 недостатня забезпеченість лікувально-профілактичних закладів первинної ланки медичним 

обладнанням;   

 недостатня забезпеченість санітарним транспортом первинної ланки. 

 



 

Цілі та завдання на 2018 рік 

Підвищення якості надання лікувальних послуг (відповідно до стандартів) шляхом запровадження 

сучасних технологій; забезпечення необхідним сучасним діагностичним та лабораторним   обладнанням,  

лікувальними   засобами   для проведення амбулаторного лікування. Основні зусилля спрямовувати на 

покращення якості та ефективності медичної допомоги, надання невідкладної медичної допомоги, пропаганду 

здорового способу життя, впровадження нових механізмів господарювання. 

Покращення якісного складу кадрів працівників лікувальних закладів (залучення молодих фахівців, 

забезпечення професійного росту, формування резерву керівного складу); 

проведення активної роботи із залучення в галузь позабюджетних коштів, спрямування їх на 

покращення матеріального забезпечення галузі;  

пошук додаткових джерел фінансування галузі  шляхом впровадження госпрозрахункових механізмів 

господарювання; 

запровадження єдиної медичної комп'ютерної мережі та електронної медичної картки пацієнта; 

подальший розвиток та удосконалення системи медичного страхування. 

 

Очікувані результати 

 задоволення потреб населення в якісній і доступній медичній допомозі; 

 покращення   показників   стану  здоров'я   населення  та демографічних показників. 

 

 
Освіта 
 

Оцінка поточної ситуації 

Реформування  мережі навчальних закладів створило умови для поліпшення якості дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти, рівного доступу до якісної освіти, розв’язання питань кадрового та 

матеріально-технічного забезпечення. 

            Систему загальної середньої освіти району, після проведеної реорганізації  становлять у складі 

новоствореного Голованівського освітнього округу 3 навчально-виховних об’єднань,  основу яких становлять 

3 опорних загальноосвітніх навчальних заклади І-ІІІ ступенів 2 з них в селищах міського типу , у складі яких 

перебувають 24 філії, що знаходяться в сільській місцевості. Загалом системою загальної середньої освіти 

охоплено 2551 дітей. Також до об’єднань входять 2 позашкільних  та 11 дошкільних навчальних закладів. 

             Систему дошкільної освіти складають  окрім 11 ДНЗ, ще 16 філій опорних закладів які віднесено до 

типу «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», що дає можливість надавати 

якісні послуги дошкільної освіти населенню всього району. Системою дошкільної освіти району охоплено 

1010 дітей. 

             Планово проводиться поліпшення матеріально-технічної бази опорних закладів та їхніх філій. З метою 

зменшення витрат на енергоресурси, та поступового переходу на альтернативні види палива модернізуються 

котельні та замінюються опалювальні котли. Здійснено переобладнання котельні на альтернативне паливо по 

Новосільській ЗШ-ДНЗ. Замінюються старі вікна на нові металопластикові, проводиться протипожежна 

обробка дерев’яних конструкцій покрівлі та утеплення зовнішніх стін приміщень.    

            З метою забезпечення підвозу до опорних закладів у 2016 році придбано 2 шкільних автобуси, у 2017 – 

1 шкільний автобус. 

Навчально-виховний процес у закладах освіти району забезпечують 415  педагогічних працівників. 

Мають вищу освіту на рівні спеціаліста – 369; незакінчену вищу на рівні бакалавра – 16; середню спеціальну 

освіту на рівні молодшого спеціаліста – 24.  Спеціалістів вищої категорії – 121; першої категорії – 139, другої 

категорії 71, спеціалістів 90. Вчителів методистів – 13, старших учителів – 73. Працюючих пенсіонерів у 

загальноосвітніх навчальних закладах – 45, що становить 11,0%, із них керівного складу – 2.  

 

Програми в галузі «Освіта»: 

- районна програма «Шкільний автобус»; 

- районна програма «Вчитель»; 

- районна цільова програма розвитку дошкільної освіти; 

 

Проблемні питання: 

- недостатнє фінансування виконання протипожежних заходів підпорядкованих навчальних закладів; 

- забезпечення в достатній кількості шкільними автобусами опорних шкіл; 

- матеріально-технічна база опорних закладів; 

- недостатня забезпеченість закладів освіти педагогічними працівниками з фаховою освітою. 
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Цілі та завдання на 2018 рік: 

- створення умов для максимального задоволення суспільних потреб у якісних освітніх послугах; 

- системна робота щодо збереження здоров’я учнів, попередження асоціальних проявів та профілактики 

шкідливих звичок у молодіжному середовищі; 

- забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти, покращення матеріально-

технічної бази; 

- формування якісного інформаційно-освітнього простору для задоволення потреб та інтересів 

територіальних громад; 

- збільшення мережі ДНЗ (будівництво нового дитячого садка); 

- оновлення змісту позашкільної освіти. 

 

Очікувані результати: 

- забезпечення інтелектуального розвитку дітей, формування їх ціннісних орієнтацій, можливості дітей 

району долучитися до європейських та світових освітніх програм; 

- поліпшення якості надання освітніх послуг для населення, за запитом у якісних освітніх послугах; 

- досягнення результатів в МАН; 

- забезпечення якості загальної середньої освіти, підвищення результативності ЗНО. 

 

Культура та туризм  

Оцінка поточної ситуації 

Першоосновою економічного і культурного розвитку суспільства є результати інтелектуальної 

діяльності людини – науково-технічної і художньої творчості. Тому владою одним із важливих стратегічних 

завдань визначено підвищення культури громадян, створення максимально сприятливих умов для творчої 

роботи. 

Мережа закладів культури району системи Міністерства культури України налічує 62 установи і не 

змінилася в порівнянні з минулим роком. З них: 27 клубних закладів, 31 бібліотека, 2 музеї комунальної 

власності, Голованівська дитяча школа мистецтв та Побузька дитяча музична школа. 

Протягом 2016 року для поповнення фондів бібліотек району отримали 2,3 тис. примірників книг із 

обмінно - резервного фонду ОУНБ ім.Д.І.Чижевського. 

Здійснили передплату періодичних видань у 2016 році в кількості 168 видань на суму 10,8 тис. грн. 

У всіх бібліотеках району здійснювалось пріоритетне, пільгове обслуговування осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, учасників та ветеранів Другої світової війни, учасників АТО та їх сімей. 

Функціонує створений на базі районної бібліотеки для дорослих інформаційно – ресурсний центр, 

основним завданням якого є надання безкоштовних інформаційних послуг з питань правознавства для жителів 

району.  

Протягом 2016 року районна бібліотека для дорослих брала участь у обласному конкурсі до 160 - річчя 

І.Франка, здобули перемогу за створення буктрейлера «Балада про білу сорочку»; брали участь у обласному 

конкурсі популяризації знань про Європу, здобули перемогу та отримали грошовий грант на суму 800 грн.; 

брали участь у обласній молодіжній акції до 25-річчя незалежності України «Привітай Україну голосно!», 

представляли район на обласному радіо. 

На Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Мрії про Україну: дитячий погляд», присвяченого 25-й 

річниці незалежності України, представили свої роботи 14 користувачів районної бібліотеки для дітей. Янович 

Олександра здобула перемогу в обласному турі Конкурсу. 

На території району діє два початкових спеціалізованих мистецьких навчальних заклади- це 

Голованівська районна дитяча школа мистецтв та Побузька дитяча музична школа. 

Контингент учнів на 2016 – 2017 навчальний рік складає у Голованівській ДШМ  247  учнів, у 

Побузькій ДМШ – 157 учнів. 

Згідно районної цільової програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді 102 

учні, які отримали призові місця на Всеукраїнських та обласних конкурсах та викладачі, які підготували цих 

учнів, нагороджені одноразовою стипендією на суму 12475 грн. 

Продовжували роботу заклади культури клубного типу щодо впровадження сучасних інноваційних 

форм та методів організації культурно -  масового дозвілля. 

Традиційними заходами у районі стали : 

- районне свято дитячої творчості «Мистецькі зірочки Голованівщини»; 

- районний літературно-мистецький фестиваль «Приятранське літо»; 

- районне свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти»; 

- районне свято різдвяної пісні «Різдвяні передзвони»; 



 

- масові народні гуляння «Ой на Івана та на Купала» та ін.. 

У 2016 році творчі колективи району брали участь у Всеукраїнських, обласних заходах: 

- в обласному святі театральних аматорських колективів  «Театральна весна Кіровоградщини» 

(Народний аматорський театр малих форм Голованівського РБК(керівник  Чабанюк Е.П.), 

- в районному різдвяному фестивалі народної творчості «Нова радість» м. Гайворон (вокально-

інструментальний ансамбль «Троїсті музики» Голованівського РБК); 

- у  Всеукраїнському фестивалі – конкурсі вокально – хорового мистецтва  «Калиновий спів»( гурт 

української пісні «Сусіди» Побузького МБК ); 

- в обласній сільськогосподарській виставці – ярмарку «АГРО-ЕКСПО -2016»(вокальний колектив 

«Горлиця» Олександрівського сільського клубу. 

Було здійснено ремонт прибудови в районному будинку культури на 184 тис.грн.,заміна вікон та 

дверей у Табанівському сільському клубі за позабюджетні кошти на суму 53,5 тис.грн. 

 

Проблемні питання 

- слабка матеріально-технічна база закладів культури і мистецтва у сільській місцевості; 

- 9 клубних закладів району потребують капітального ремонту; 

- більшість клубних закладів не опалюються в осінньо-зимовий період. 

 

Цілі та завдання на 2018 рік 

- покращення технічного стану приміщень закладів культури шляхом проведення капітальних та 

поточних ремонтів, впровадження енергозберігаючих технологій та залучення відповідних коштів з усіх 

джерел фінансування; 

- проведення невідкладних протипожежних заходів; 

- забезпечення проведення на високому рівні культурно-мистецьких заходів, державних свят, фестивалів 

та конкурсів; 

- участь народних та аматорських колективів району, учнів позашкільних навчальних закладів у 

міжнародних, Всеукраїнських та обласних заходах, конкурсах та фестивалях. 

 

Очікувані результати 

- збереження мережі закладів культури і мистецтва району; 

- розвиток творчого потенціалу та організація змістовного дозвілля; 

- розвиток туристичної галузі в районі; 

- організація охорони культурної спадщини. 

 
 

 

Фізична культура і спорт 

 

Оцінка поточної ситуації 

Важливими складовими соціально-економічного зростання є розвиток фізичної культури і спорту, 

поліпшення стану здоров'я мешканців району і виховання здорового підростаючого покоління. 

 За звітній період вдалося в основному зберегти фізкультурно – спортивну структуру району і в першу 

чергу, фізкультурні кадри. Одним з напрямків роботи відділу являвся стан фізкультурно-оздоровчої роботи в 

навчальних закладах району. В абсолютній більшості дошкільних закладів, загальноосвітніх школах, 

професійно – технічному училищі фізичне виховання проводиться згідно вимог. Навчальні групи 

наповнюються з урахуванням санітарно – гігієнічних норм і вимог техніки безпеки. Всі заклади освіти 

практично повністю забезпечені підготовленими кадрами. В загальноосвітніх навчальних закладах працюють 

гуртки спортивного напрямку з 01 вересня 2017 року працюють 3 групи баскетболу, 5 групи волейболу, 3 

групи футболу та 2 група легкої атлетики. 

 В районі функціонує дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти , молоді та спорту 

райдержадміністрації. В школі навчається 340, дітей з якими працюють 9 тренерів-викладачів з дзюдо, 

футболу, важкої атлетики, волейболу та гирьового спорту.  ДЮСШ фінансується з районного бюджету, в 2017 

році на навчально-спортивну роботу профінансовано понад 20 тисяч гривень. 

На протязі року в районі проводились змагання з таких видів спорту: шахів, шашок, настільного тенісу, 

волейболу, футболу, баскетболу, дартсу, а також масові фізкультурно – спортивні змагання присвячені  

святкуванню Масляної. “Дню Перемоги”, “Дню Незалежності”, “Дню молоді”, “Дню фізичної культури і 

спорту”  «Дня партизанської слави» « День селища» та ін. Всього на протязі року в районі проведено  25 

спортивно-масових заходів та змагань в яких прийняли участь понад 6525 чоловік.  

На  фінансування галузі фізичної культури та спорту у 2017 році було виділено  понад 58,2 тисяч 
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гривень         

Велика увага в районі приділяється розвитку спорту ветеранів, які постійно приймають участь в 

районних, обласних та всеукраїнських змаганнях з таких видів спорту як футбол, паурліфтінг, гирьовий спорт. 

 

Проблемні питання 

      Введення у сільських та селищних рада посад  інструкторів з фізичної культури та спорту.  
 

Цілі та завдання на 2018 році 

активізувати роботу з залучення у розвиток галузі позабюджетних та інвестиційних ресурсів; 

продовжити роботу з покращання якості навчально-тренувального процесу та  фізкультурно-

спортивних заходів; 

забезпечити підготовку та участь районних спортсменів у обласних, Всеукраїнських та міжнародних 

змаганнях; 

продовжити роботи з покращання матеріально-технічного стану комунальних спортивних баз з метою 

приведення їх у відповідність до сучасних вимог. 

 

Очікувані результати 

              підвищення рівня фізичної культури і фізкультурно-оздоровчої роботи; 

зміцнення кадрового, матеріально-технічного  забезпечення галузі; 

покращання стану здоров'я населення. 

 

 
Агропромисловий розвиток  

Оцінка поточної ситуації 

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 5 років відмічаємо, що збільшення 

показника виробництва валової продукції обумовлене тільки за рахунок галузі рослинництва, що на пряму 

залежить від фактору погодних умов року і періодично коливається в бік зменшення чи збільшення.  

Показник виробництва валової продукції по сільськогосподарських підприємствах  складе у 2017 році 

208069,6 тис. грн.  І в 2018 році очікуваний показник   передбачається в сумі 248825,4 тис.грн.(119,6%). 

В господарствах району галузь тваринництва не розвивається. Це обумовлено тим, що втрачаються 

ринки збуту продукції до Росії, а не всі переробні підприємства витримують конкуренцію на європейському 

ринку. Сюди можна віднести галузь молочного та м’ясного скотарства, свинарства, вівчарства. Такі галузі як 

кролівництво, птахівництво та бджільництво в основному займається населення району. 

 

Під урожай 2018 року  запланована площа посіву культур зернової групи становить близько 36,0 тис. 

га, що приблизно на рівні з 2017 роком.  

На 2018 рік заплановане незначне зростання посіву соняшнику, сої та кукурудзи  оскільки дані 

культури є більш економічно привабливими. Згідно розрахунків у галузі тваринництва, враховуючи вище 

наведені фактори, значного росту виробництва продукції не прогнозується.   

Програми по вирощуванню зернових та олійних культур буде виконано шляхом вирощування зерна та 

соняшнику по інтенсивних технологіях, які базуються на комплексному використанні біологічного потенціалу 

сучасних сортів та гібридів, оптимізації мінерального живлення, застосування високоефективних хімічних 

засобів захисту рослин,  регуляторів росту, удосконалення комплексів спеціалізованих машин для 

вирощування, збирання та післязбиральної доробки урожаю. 

На 2018 рік як і в попередні роки посів в районі цукрових буряків не передбачається у  зв’язку з тим, 

що вирощування цукрових буряків досить складне і специфічне, воно найбільш матеріало-, енерго-, і 

трудомістке, з унікальною технологією, що потребує висококласного обладнання та бурякової техніки, та ще й 

поступається прибутковістю таким культурам як соняшник, ріпак, соя, тощо. Крім цього відсутні переробні 

комплекси даної культури. 

Площа плодових культур по сільгосппідприємствах залишиться на рівні минулого року. 

 

Проблемні питання  



 

Головною проблемою розвитку галузі сільського господарства є не стабільність, не передбачуваність 

та не прогнозованість цінової ситуації в державі з відповідним паритетом цін, що безпосередньо впливає на 

собівартість продукції та структуру виробництва сільгосппродукції.  

 

Цілі та завдання на 2018 рік 

Головною метою у 2018 році буде створення сприятливих умов для розвитку високоефективного 

конкурентоспроможного аграрного комплексу району та забезпечення продовольчої безпеки населення. 

 

Очікувані результати 

забезпечення стабільного та ефективного функціонування агропромислового комплексу; 

перетворення аграрного комплексу у високоефективний, конкурентоспроможний сектор економіки; 

підвищення ефективності використання наявного ресурсного потенціалу; 

оновлення матеріально – технічної бази сільськогосподарського виробництва; 

інтенсифікація сільськогосподарського виробництва шляхом інтеграції сільськогосподарських 

товаровиробників і переробних підприємств, що сприятиме збільшенню обігових коштів, скороченню витрат 

на виробництво продукції, збільшенню рентабельності; 

в галузі тваринництва передбачаються наступні чинники: 

не допускати скорочення маточного поголів’я великої рогатої худоби та свиней; 

не допускати зниження виробництва валової продукції в порівнянні з відповідним  періодом. 

 


