
                                                                                                         
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  26 квітня 2013 року        №  313 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження районної  

програми зайнятості населення  

Голованівського району на період 

до 2017 року  

 

Заслухавши інформацію начальника управління  соціального захисту 

населення Голованівської райдержадміністрації Дудник А.А. «Про 

затвердження районної програми зайнятості населення Голованівського району 

на період до 2017 року», відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити програму зайнятості населення Голованівського району на 

період до 2017 року (додається). 

 2. Виконавцям програми зайнятості населення Голованівського району на 

період  до 2017 року організувати реалізацію заходів, пов’язаних із зменшенням 

напруги на ринку праці, створити умови для соціального захисту населення від 

безробіття. 

 3. Рекомендувати районній державній адміністрації передбачити витрати 

на реалізацію заходів, пов’язаних з виконанням програми зайнятості населення 

Голованівського району на період до 2017 року. 

 4. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 20 

січня 2012року № 165 «Про затвердження районної програми зайнятості 

населення Голованівського району на 2012-2014роки». 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань охорони здоров‘я, материнства, дитинства, соціального 

захисту та соціального забезпечення населення.  
 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Голованівської 
районної ради 
від 26 квітня 2013року 
№ 313 

 

ПРОГРАМА 

зайнятості населення Голованівського району 
  на період до 2017  року 

 

Вступ 

Програма зайнятості населення Голованівського району до 2017 року 
спрямована  на виконання  статті 18 Закону України «Про зайнятість 
населення», рішення Ради регіонів від  25 грудня 2012 року, наказу 
Міністерства соціальної політики України від 11 лютого 2013 року    № 50 «Про 
розроблення проектів територіальних (місцевих) програм зайнятості населення 
на період до 2017 року». Основним пріоритетом політики Президента України є  
створення  робочих місць з гідною зарплатою; зняття перешкод для тих хто 
хоче відкрити власну справу, сприяти їх власній ініціативі; створити  умови для 
повноцінного  суспільного життя інвалідів; зменшити податки тим самим 
вивівши на світло тіньову економіку і поповнити бюджет.   

 
Програма передбачає здійснювати  комплекс заходів щодо сприяння 

громадянам, особливо з числа молоді та інших соціально-незахищених верств 
населення у працевлаштуванні,  наданні їм профорієнтаційних послуг, 
проведені професійного навчання, організація громадських робіт тощо. 

 
          Мета Програми полягає  у здійсненні конкретних заходів, спрямованих 

на забезпечення регулювання ринку праці, створення умов для забезпечення 

продуктивної зайнятості та соціального захисту населення від безробіття. 

 

         Основними завданнями  Програми  є :  

          сприяння повній , продуктивній та вільно обраній зайнятості, спрямованій 

на підвищення рівня життя населення; 

          забезпечення виконання завдання Президента України в частині 

створення нових робочих місць; 

         оцінка стану районного ринку праці та прогнозних показників економічної 

активності; 

          визначення основних напрямів районної політики зайнятості  і шляхів їх 

реалізації. 

       

          Вирішення завдань Програми лежить у площині : 

          збереження діючих, відновлення та створення нових робочих місць на 

підприємствах, в установах та організаціях;  

          забезпечення зайнятості сільського населення ;  



          розширення самостійної зайнятості населення і розвитку підприємницької 

ініціативи; 

          соціальна підтримка безробітних, зареєстрованих у державній службі 

зайнятості, з метою повернення їх до продуктивної зайнятості.                                                              

  

І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості 

Голованівського   району за попередній період  

Підсумовуючи зроблене по виконанню показників програми зайнятості  

району, можна сказати,що ми зуміли  міцно закріпити  тенденцію до сталого 

зростання економіки району. 

 

         За січень-грудень 2012 створено 410 робочих місць  (102 % до річного 

завдання), з них за рахунок: працівників у юридичних осіб –175 , залучення до 

підприємницької діяльності -97,  наймані працівники у фізичних осіб - 138.   А 

ліквідовано 218 робочих місць, з них за рахунок: працівників у юридичних осіб 

- 63 , працівників у фізичних осіб-139, закрито фізичних осіб підприємців –16. 

 

        Найкраще спрацювали у цьому напрямку ПП»Одая», ТОВ «РапсоДія», 

ТОВ «Метсервісгруп». 

 

        Ліквідовували місця - санстанція,  СТОВ «Троянське». 

        На протязі 2012 року відділом праці здійснено 370 вивченнь  дотримання 

законодавства з питань праці на підприємствах району, матеріали по 319 

суб’єктах, передано до прокуратури району та 31  до  державної територіальної 

інспекції праці. 

 

У звітному періоді  робочою групою  було здійснені 258 перевірок  

суб‘єктів підприємницької діяльності  щодо наявності трудових договорів між 

працівниками і роботодавцями. В ході перевірок  виявлено 34 порушень 

законодавства про працю  ст.24-1 КЗпПУ (неукладення трудових договорів з 

найманими працівниками),  усунуто  порушень – 34.  

 

            Протягом 12 місяців 2012 року на обліку в Голованівському районному 

центрі зайнятості перебувало  2050 осіб з числа шукаючих роботу.  

 

Із загальної кількості: 

Працевлаштовані службою зайнятості 944 осіб, надано 8163 послуг 

незайнятому населенню,, направлено на професійне навчання, підвищення 

кваліфікації 291 особу, залучено до громадських робіт 853 осіб. 

 

Станом на 01.01.2013 на обліку в районному центрі зайнятості 

залишилось перебувати 689 безробітних. 

 

Протягом звітного періоду поточного року з підприємствами, установами 

та організаціями укладено 157 договір на 946 осіб з числа безробітних щодо 

організації громадських робіт. 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 138 трудових договорів між 

фізичними особами та найманими працівниками. 

 

Протягом 2012  року надійшла інформація від роботодавців про 1036 

вільних робочих місць. 

Станом на 01.01.2013  в базі даних РЦЗ зареєстровано 21 вакансію. 

Навантаження на одне вільне робоче місце по району становить 36 осіб з 

числа шукаючих роботу.  

Рівень безробіття -3,8.         

 

Розмір середньомісячної заробітної плати працівників в 

Голованівському районі за рік  становить 2421 грн. В порівняні з минулорічним 

показником середньомісячна заробітна плата збільшилась на 18 %. В порівняні 

з минулорічним показником середньомісячна заробітна плата збільшилась на 18 

%. І до обласного показника склало -99,7 % (в області -2428 грн). 

 

 Бюджет району по доходах січня - грудня 2012 року (тобто виконано 

власних і закріплених доходів) на суму 37 949,3 тис.грн., що становить 107,8% 

від запланованих,  дотації вирівнювання з державного бюджету  склали 

44 663,5  тис.грн, субвенції з державного бюджету -26 575,1 тис.грн.  

 

За 12 місяців профінансовано (включаючи заробітну плату, енергоносії, 

видатки на утримання, капітальні видатки) галузі: 

освіта        - 43,6 млн.грн., 

медицина  - 20,3 млн.грн., 

культура   - 4,96  млн.грн., 

 спорт       –  0,7 млн. грн. 

   

Надходження  податків  і  зборів  до  бюджетів  усіх  рівнів збільшились 

до запланованих на 9,8% та на 31% до 2011 року і складають 57 661,5 тис. грн. 

До місцевого бюджету при завдані 46 036,8 тис.грн. мобілізовано 50 881,7 

тис. грн., що становить 110,5% до плану та 134,1% до  попереднього року. 

До державного бюджету при завдані 6 463 тис. грн. мобілізовано 6 779,8 

тис. грн., що становить 104,9 % до плану та 111,6 % до 12 місяців 2011 року.  

Загальний фонд  за 12 місяців склав 37 949,3 тис.грн., і відповідно 107,8% 

до планових показників. 

 У січні-грудні 2012 року надійшло до Пенсійного фонду кошти в сумі 

78 252,9 тис.грн., що становить 101,8% до плану, а до 2011 року складає –

118,0%. Дієвий борг відсутній. 

 Заборгованості по виплаті пенсій та допомоги немає. 

                                                



           Прибутки від звичайної діяльності в поточному році  отримано 

підприємствами основного кола на суму  +  3 693 тис.грн., а збитки складають  

951 тис.грн. 

        

          На  території  району  працюють підприємства  основного  облікового 

кола, якими за  січень –грудень 2012 року  вироблено  промислової  продукції  в 

порівняних цінах  на  суму  1 468 017,179 тис.грн.   (138 %).   Збільшено в 

галузях: харчовій та металургії. 

           А  реалізована товарна продукція  у звітному періоді склала   1 711 326,1 

тис.грн. (178%), або 13,8% до  обласного показника. В тому числі переробна 

промисловість -1703202,0 тис.грн. , харчова-106922,7 тис.грн. На одну особу 

обсяг склав 52 652,9 грн. 

         Стабільно працювали та нарощували обсяги виробництва і реалізації - 

ТОВ «Відродження», ДП «Голованівське ЛГ», ТОВ «РапсоДія», ТОВ 

«Метсервісгруп». 

           

        ТОВ «ПФК» займає найбільшу частку обсягів випуску  промислової 

продукції та залучення інвестицій в економіку району і як і  в попередніх роках  

є інноваційно - активним підприємством. Технологічне устаткування, 

встановлене на комбінаті, дозволяє переробляти нікелеві руди з отриманням із 

них феронікеля.   

До  2017 року буде впровадження нових інноваційних технологій на ТОВ 

«ПФК»: 

зміна схеми очищування фільтрувального каналу гранульованих шлаків, 

використання тепла відходячих газів трубчатих обертових печей, 

впровадження технології водо вугільного палива 

Підприємство ТОВ «Метсервісгруп» впровадило інноваційну технологію – 

виробництво тканини із синтетичного волокна. 

 

          За 12 місяців  2012 року  обсяги валової продукції сільського 

господарства склали 366,4 млн.грн.  (за оперативними даними) – 90%, і у 

сільськогосподарських підприємствах  253,172 млн. грн. – 88%.  

 

          В 2012 році стабільно та збільшували обсяги с/г :    АПК «Розкішна»,   АФ 

«Промінь»  с.Клинове , ФГ «Єдність» с.Лебединка, ФГ «Родючість» . 

 

         В районі зовнішньоекономічною діяльністю займалися : ДП 

«Голованівське ЛГ», ТОВ КЛК», ТОВ «Каолін Буга», ТОВ «Олександрія 

Лідер», ТОВ «Відродження». 

Експортувалася продукція до країн світу: Молдова, Литва, Росія,  Чехія, 

Польща, Панама, Турція. 

        За січень – грудень -3072,4 тис.дол.США, або 146,8 %. На одиницю 

населення  96,3 тис.дол.США. 

 Прямі іноземні інвестиційні – обсяг 2398,7 тис.дол.США, темп склав 

143,9% та 2,3% до загального. На одну особу 75 дол.США на одну. 

 Прийнято в експлуатацію житла 5591 м.кв. або 1758,2 %., в тому числі 

5193 м.кв. у міських поселеннях та 398 м.кв. 



Виконано будівельних робіт , що склало 1,2% до загального обсягу. 

 

      Чисельність наявного населення  становить 32,131 тис.чол., а постійного-

31,941 тис.грн. 

з них сільське -19,993 тис.чол., міське -12,198 тис.грн. 

Природній приріст -231 чол. 

За рік  народилося -335 чол.,  а померло всього -566 чол.   

На 1000 жителів народжуваність складає – 10,0 , а смертність 17,2 

Уклало шлюбів 172, розірвано-26. 

Прибуло 547 осіб а вибуло-556 чол. 

  

           Роздрібний товарооборот за 9 місяців  2012 року  склав усього – 65701,9 

тис.грн., індекс фізичного обсягу роздрібного товарооботу  у % до відповідного 

періоду в порівняних  цінах попереднього року 121,3%, а у фактичних-126,5%. 

Роздрібний товарооборот у розрахунку  на одну особу в середньому за 

місяць 226,01  грн. 

        В районі налічується  1694 суб’єктів   малого підприємництва,  з них: 430 

юридичних осіб (включаючи філії, установи)  та 1264  фізичних осіб. 

          З них :фермерські господарства -96, дочірні -2 , приватні -53, казенні і 

державні , комунальні -14, інші -18, акціонерні-5, ТОВ-82, кооперативи -5, 

об»єднання -1, споживчі товариства-4, організації, установи, заклади-88, 

політичні партії -9, громадські -9, релігійні 11, інші організації і об»єднання-3, 

відокремлені підрозділи -13, інші організаційні форми -6. В стадії закриття-8,  1 

– впроваджена справа про банкрутство. 

 

         Кількість підприємців у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення 

становить 22 одиниць, кількість зайнятих працівників 712 чоловік та кількість 

найманих працівників (штатні та позаштатні працівники) – 696 осіб. Рівень 

зайнятості на малих підприємствах у відсотковому значенні до кількості 

населення у працездатному віці становить 3,9. 

 

        Торговельна  мережа в районі і складає 224 магазинів   та  57 ларьків,  27 

кафе, бари, 1 ресторан та  10  автозаправочних  станцій.  А в системі СТ 

«Надія» працює 3 підприємства торгівлі і 2 громадського харчування. 

 

        За січень-грудень поточного року  зареєстровано суб’єктів 

господарювання 124 фізичних та 6 юридичних осіб. 

 

  Працює Дозвільний центр з видачі дозвільних документів. Протягом 12  

місяців звітного року  до Дозвільного центру зверталися 366 суб’єктів 

господарювання, 37  з яких, отримали інформаційно – консультативні послуги,  

а також  видано 308 дозвільних  документів і  21 відмовлено. 

 

ІІ Основні тенденції соціально-економічного розвитку Голованівського 

району та розвитку ринку праці. 

 

Внаслідок реалізації розробленої Стратегії, щорічних програм 



соціального і економічного розвитку району, цільових програм в районі 

очікується: 

збільшення валового регіонального продукту – це виробництво, 

реалізація товарної продукції; 

збільшення капітальних інвестицій; 

збільшення заробітної плати. 

 

Особливостями протягом 2013-2017 років будуть: 

1) на основі зростання завантаження наявних виробничих потужностей, 

подолання депресивності регіональної економіки; 

2) прискорення темпів приросту  виробництва промисловості до понад  4,5 %; 

3) зростання капітальних інвестицій; 

4) послідовне підвищення рівня реальної заробітної плати та частки оплати 

праці. 

 

Для покращення показників розвитку буде зосереджено на: 

1) створенні сприятливих умов для зростання обсягів виробництва 

продукції реального сектору економіки шляхом розвитку внутрішнього ринку ; 

2) створенні сприятливих умов для розвитку аграрного комплексу району. 

 

Індикативні показники (в цілому за період): 

1) реальний приріст показників соціального і економічного розвитку ; 

2) збільшення капітальних інвестицій ; 

3) підвищення продуктивності праці ; 

 

Пріоритетні завдання економічного і соціального розвитку 

Голованівського району  до 2017 року 

 

 Будівництво комплексу по утриманню ВРХ 

 Будівництво цеху по виробництву хлібобулочних виробів 

 Створення виробничих потужностей на базі бувшого маслозаводу  

 Створення комунального підприємства для надання послуг по 

перевезенню пасажирів 

 Відновлення ферм по вирощуванню ВРХ, в т.ч корів на базі фермерських 

господарств 

 Будівництво кафе, магазинів 

 Капітальні, поточні, косметичні ремонти дитячих садків, шкіл, ФАПів, 

сільських клубів, бібліотек за кошти державного, районного, місцевих 

бюджетів, спонсорських та інвесторських коштів. 

 

Реконструкція приміщення 

під ферму по утриманню 

ВРХ  п/п Лінчевський В.Г  

Приватним підприємцем  Лінчевським В.Г. проводиться 

реконструкція приміщення під ферму по утриманню ВРХ  

на 100 голів. Планується залучити власні кошти в сумі 

280 тис.грн., в тому числі у 2013 році – 140 тис.грн.  

Реконструкція 

молокопереробного пункту 

Приватним підприємцем Лінчевським проводяться 

роботи по реконструкції молокопереробного пункту , 



на базі заготівельного 

пункту молока  п/п  

Лінчевський В.Г. 

потужність складе 5 тонн за добу. В 2013 році буде 

залучено інвестицій в сумі  50 тис.грн. 

Оновлення і модернізація 

матеріально- технічної бази 

сільськогосподарських 

формувань 

Постійно проводиться оновлення сільськогосподарської 

техніки в аграріїв за власні так і за інвестиційні кошти 

засновників.  

Створення підприємства по 

переробці продукції на базі 

Голованівського 

маслозаводу  

Даний об’єкт відноситься до підприємств, які потребують 

залучення інвестицій, і є напівзруйнований.  

Наявність інфраструктури: Основний виробничий цех , 

авто гаражі, котельня, компресорна, адміністративно - 

побутовий корпус 

Відстань до джерела підключення -водопостачання-200м 

Каналізації-100м 

Електропостачання-350м 

Відстань до автомагістралі-4км 

Відстань до залізничної колії - 6км 

Створення  підприємства на 

базі бувшого цегельного 

заводу  

Заплановано будівництво комплексу автотурсервісу  

смт.Голованівськ вул. Радянської Армії. 

Даний об’єкт відноситься до підприємств, які потребують 

залучення інвестицій, і є напівзруйнований.  

Спосіб (форма) залучення інвестицій - дольова участь  

 

Першочергові завдання  

        1. Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу 

 забезпечення стабільного та ефективного функціонування агропромислового 

комплексу; 

 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; 

 недопущення скорочення маточного поголів’я великої рогатої худоби та 

свиней; 

 збільшення заліснення територій шляхом створення нових насаджень, 

збереження їх біологічного потенціалу, врегулювання земельних відносин 

під час вирішення питань відведення земельних ділянок під посадку лісів; 

 сприяння  реалізації  сучасних інвестиційних проектів.   

 

 З метою забезпечення продовольчої безпеки району планується збільшення 

обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.  

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, удосконалення комплексів спеціалізованих 

машин для вирощування, збирання та післязбиральної доробки урожаю. 

          Не випадково постало питання про будівництво на території району 

молочного комплексу.  В планах  відбудувати великий комплекс по утриманню 

ВРХ та залучити до цього проекту інвесторські  кошти. 

           Збільшення надходжень до бюджетів буде за рахунок збільшення 

середнього розміру орендної плати за 1 га орної землі  

       В районі працюють 2 елеватори, потужністю 80 тис.тонн, що повністю 

забезпечує потреби  с/г виробників. 

 

 2. Освоєння і видобування місцевих природних ресурсів, розвиток 

мінерально- сировинної     бази 

 На території Голованівського району налічується 16 родовищ корисних 

копалин місцевої сировини, з них 4 родовища будівельного каменю, 5 родовищ  

суглинків (цегельної сировини), 5 родовищ силікатних нікель-кобальтових руд,  1- 

чарнокіту.  

       Так як анульовані спеціальні дозволи на користування надрами в двох 

підприємств, то  2013 році буде продовжуватися проводитись робота по пошуку 

інвесторів на Лебединське родовище чарнокітів, Капітанського родовища нікелю, 

кобальту. Фінансове забезпечення   реалізації основних завдань буде 

здійснюватись  за рахунок власних коштів підприємств. 

 

3. Зміцнення промислового потенціалу  та збільшення виробництва 

конкурентоспроможної продукції  

 Збільшення обсягів промислового виробництва. 

 Покращення, оновлення і модернізація підприємств. 

        Планується  отримати ріст  обсягів  промислового  виробництва. Ріст 

виробництва буде у галузях металургії, харчовій промисловості. 

  Підприємство ТОВ «РапсоДія» включено до основного облікового кола, яке 

збільшить переробку олійних культур.  ТОВ»КЛК», ТОВ «Відродження» для 

збільшення переробки продукції проводять роботи по покращенню матеріально-

технічної бази та  розширення виробництва.  

      

        Виробництво продукції харчової промисловості варіюється в залежності від 

потреби господарств. Тобто зменшення відбувається в зв’язку  з тим, що 

підприємства  виробляють її для власних потреб та вироблену  товарну продукцію 

споживають . 

 

 4. Розвиток споживчого ринку  

Першочергові завдання: 

- постійний контроль з боку органів виконавчої влади щодо захисту прав 

споживачів, 

- збільшення кількості новостворених об’єктів. 



Збільшення  обороту відбудеться за рахунок відкриття нових об’єктів 

торгівлі, а також за рахунок розширення торгових точок . 

 

5. Модернізація інфраструктури, що сприятиме  підвищенню інвестиційної 

привабливості району 

Одним з найбільш вагомих джерел формування інвестицій в основний капітал є 

власні кошти підприємств і організацій. 

Пріоритетними  напрямками  інвестування є : 

Розвиток виробничої інфраструктури району в промислову (переробну)  галузь. 

      У сфері житлово-комунального господарства для покращення соціально-

побутових умов населення заплановано: 

 створення товариств  співласників  багатоповерхових  будинків 

(смт.Побузьке); 

 реконструкція  та ремонт  систем  водопостачання,   

 впорядкування сміттєзвалищ у населених пунктах. 

 

Транспорт  та  зв’язок, дороги 

  Основні  завдання: 

 створення комунального підприємства та закупівля  автобусів для 

перевезення пасажирів;  

 оновлення основних виробничих фондів усіх видів транспорту та 

дорожнього господарства; 

 для  покращення  обслуговування  пасажирів  – відкриття  нових  рейсів 

іншими суб’єктами на конкурсних умовах. 

 

Першочерговими завданнями є: 

• збереження та розширення існуючої мережі маршрутів;  

• реконструкція доріг місцевого значення. 

(Загальна протяжність автомобільних доріг, які проходять територією 

Голованівського району складає 353,28 км., з них : 

- дорога державного значення Ульяновка-Миколаїв – 37,58 км, а також 

дороги місцевого значення – 315,7 км., з них : 

- територіального значення – 36,1 км; - обласного значення – 126,7 км; 

районного значення – 152,9 км.)           

        Ремонти доріг і вулиць комунальної власності, державного і обласного 

значення плануються проводити за кошти субвенції з державного і обласного, 

місцевих бюджетів. 

 

6. Удосконалення системи надання послуг та зміцнення матеріально - 

технічної бази закладів гуманітарної сфери 

Одним із пріоритетних завдань є продовження проведення структурних 

реформ у галузі освіти, медицини і культури.   

Галузь «Освіта».  В Голованівському районі  функціонує 27 

загальноосвітніх навчальних закладів, із них 9 навчально-виховних комплексів 

«Школа – дитячий садок», 1 навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія», 



12 – школи І-ІІІ ступенів, 5 – школи І-ІІ ступенів. У яких навчається  2713 

учнів.  

Також функціонує 29 дошкільних навчальних закладів, якими охоплено 

951 дитина (це 85% дошкільнят від загальної кількості в районі). На виконання  

постанови КМУ діти 5-6 річного віку охоплені дошкільною освітою 100%, у нас 

288 таких вихованців.  

 

В галузі «охорона здоров’я» функціонує 30 ФАПів, комунальна установа 

«Голованівська Центральна лікарня»,  Комунальна організація (установа, 

заклад) «Побузька селищна лікарня».  

Працюють 53 лікаря  усіх спеціальностей та 214 середніх медичних 

працівників. 

        У центрі ранньої діагностики функціонують клініко – діагностична 

лабараторія, відділення променевої діагностики, кабінети ультразвукової, 

ендоскопічної та функціональної діагностики, що забезпечить мінімізацію часу 

пацієнтів на проходження діагностики захворювань на ранній стадії. Центр 

діагностики оснащено  необхідним обладнанням.     

       

Завданням на 2013 рік  є  проведення ремонтів у ФАПах,  забезпечення 

медичними кадрами.  

                
 Галузь «культура»  представлена: 62 закладами культури, з них 27-клубного 

типу, 2 музеями  комунальних ,5  громадських , 31 бібліотекою, а також 

Голованівська дитяча школа мистецтв та Побузька дитяча  музична школа. 

       

       В перспективі: відновити опалення в усіх клубах, забезпечити кадрами 

(фахівцями), завершити ремонт Побузької ДМШ, Голованівського РБК. 

 

Спорт 

         В районі діє 17-футбольних полів, 18- волейбольних,17- баскетбольних,11 

- майданчиків для міні футболу, 18- майданчиків з нестандартним обладнанням. 

Всього 81 об’єкт спорту. 

          

В 2013 році планується проведення ремонту центрального стадіону за кошти 

районного бюджету, розпочата робота по проектуванню та облаштуванню 

майданчика для міні футболу та тенісного корту в смт. Голованівськ. 

Також силами громад - поточні ремонти спортивних майданчиків у всіх 

населених пунктах.  

      Для Голованівської дитячо – юнацької спортивної школи  зовнішній і 

внутрішній ремонти приміщення. 

 

Соціальний захист 

Для забезпечення  реалізації  даного напряму будуть вживатися заходи 

щодо:  

 забезпечення продуктивної зайнятості працездатного населення та підвищення 

оплати  праці;  



 створення умов щодо рівного доступу до здобуття освіти, розвитку дошкільної  

освіти. 

 розвиток прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (створення 1 

прийомної сім’ї. 

 

Середньомісячна заробітна плата  в  2013 році зросте на 14 %. 

Буде створено 354 нових робочих місця. 

Планується працевлаштувати незайнятих громадян 930 . 

         

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері  

зайнятості населення до 2017 року 

 

 

Найменування  

заходу 

Виконавці  

(місцеві органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування, 

установи,  організації, сторони 

соціального діалогу) 

Термін  

виконання 

1 2 3 

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості 

роботодавців у створенні нових робочих місць:  

1. Забезпечення організації  роботи 
обласного координаційного комітету 
сприяння зайнятості населення у 
напрямку реалізації регіональної 
програми зайнятості населення, 
координації об’єднань роботодавців, 
профспілок, державних органів щодо 
пошуку шляхів ефективного 
використання трудових ресурсів, 
створення робочих місць та соціального 
захисту працівників від безробіття 

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації, районний 
центр зайнятості,  профспілки,  
роботодавці  

Протягом 

2013- 

2017 років 

2. Забезпечення  повернення  безробітних 
до трудової діяльності  шляхом: 
формування  
банку вакансій, сприяння  громадянам у 
працевлаштуванні,  участі  в організації 
проведення  громадських та інших робіт 
тимчасового характеру, організації 
професійного навчання  безробітних з 
урахуванням  поточної та перспективної 
потреб ринку праці, проведення  
профорієнтації населення  

При затвердженні місцевих бюджетів, 

бюджетів селищних і сільських рад на 

2013 (2014) 2015 (2016) 2017  рік 

передбачити кошти на  організацію 

громадських робіт в сумі – 250 тис.грн. 

(260 тис. грн..).265 тис.грн. (270 тис.грн.) 

270 тис. грн.. 

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації, сільські та 
селищні ради, 
райдержадміністрація, районний 
центр зайнятості, роботодавці, 
навчальні заклади 

Протягом 

2013- 

2017 років 

3. Сприяння підвищенню  зацікавленості  Голованівська районна державна Протягом 



роботодавців у створенні нових робочих 
місць, у тому числі у пріоритетних видах 
економічної діяльності, та 
працевлаштування на них 
зареєстрованих безробітних шляхом    
надання  компенсації  фактичних витрат  
роботодавцям на сплату єдиного  внеску 
на загальнообов’язкове  державне 
соціальне страхування   

адміністрація, сільські та селищні 
ради,  районний центр зайнятості,  
роботодавці 

2013- 

2017 років 

4. Сприяння підвищенню рівня 
зайнятості сільського населення шляхом: 
збереження наявних та створення нових 
високопродуктивних робочих місць; 
формування професійно-
кваліфікаційного складу робочої сили 
відповідно до потреб ринку праці; 
створення умов для розвитку 
самозайнятості населення та 
підприємницької ініціативи, залучення  
до громадських  та інших робіт 
тимчасового характеру.  

Управління агропромислового 
комплексу, районний центр 
зайнятості, районна державна 
адміністрація,  роботодавці 

Протягом 

2013- 

2017 років 

5. Сприяння реалізації в районі  

державної політики  щодо  розвитку 

малого  та середнього підприємництва, у 

тому числі шляхом залучення до само 

зайнятості  та підприємницької 

діяльності осіб з числа зареєстрованих 

безробітних  

Управління економічного розвитку, 
торгівлі, промисловості та 
інфраструктури Голованівської 
районної державної 
адміністрації,Голованівський 
районний центр підтримки та 
розвитку підприємництва,  
районний центр зайнятості  

Протягом 

2013- 

2017 років 

6. Надання безоплатних індивідуальних і 

групових  консультацій з питань 

організації та провадження 

підприємницької діяльності  із 

залученням на громадських засадах 

працівників органів державної влади  

Органи державної влади, районний 
центр зайнятості, управління 
економічного розвитку, торгівлі, 
промисловості та інфраструктури 
Голованівської РДА, 
Голованівський районний центр 
підтримки та розвитку 
підприємництва 

Протягом 

2013- 

2017 років 

7. Створення  умов тимчасової 

зайнятості для безробітних та інших 

категорій населення шляхом організації  

громадських та інших робіт тимчасового  

характеру 

Райдержадміністрація,районна 
рада,  сільські та селищні ради, 
роботодавці,  районний центр 
зайнятості 

Протягом 

2013- 

2017 років 

8. Забезпечення  розвитку системи  

професійної орієнтації  в районі шляхом 

проведення  профорієнтаційної роботи з 

різними категоріями населення 

 Районний центр зайнятості Протягом 

2013- 

2017 років 

9. Забезпечення   проведення 

профорієнтаційної роботи  серед 

учнівської  молоді, спрямованої на 

формування професійних намірів та 

усвідомленого вибору професії, 

упередження молодіжного безробіття 

Управління соціального захисту 
населення Голованівської районної 
державної адміністрації;  районний 
центр зайнятості, навчальні заклади 

Протягом 

2013- 

2017 років 

10. Проведення  інформаційно-

роз’яснювальної роботи, спрямованої на 

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації, районний 

Протягом 

2013- 



подолання негативних явищ на ринку 

праці, зняття соціальної напруги, 

збереження діючих і створення нових 

робочих місць, підвищення мотивації до 

праці, недопущення порушень у сфері 

зайнятості населення  

центр зайнятості, місцеві засоби 

масової інформації,  профспілки  

2017 років 

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного 

населення: 

1. Забезпечення  підвищення  

конкурентоспроможності зареєстрованих 

безробітних на ринку  праці відповідно  

до вимог сучасного  виробництва та 

сфери послуг шляхом організації  

професійного  навчання, у тому числі за 

інтегрованими  професіями  

Навчальні заклади, районний центр 

зайнятості, роботодавці 

Протягом 

2013- 

2017 років 

2. Реалізація  порядку видачі ваучерів  

особам  віком старше  45 років для 

перепідготовки, спеціалізації, 

підвищення кваліфікації 

 Районний центр зайнятості, 

навчальні заклади , роботодавці 

Протягом 

2013- 

2017 років 

3. Проведення роботи з підтвердження  
професійної кваліфікації за результатами 
неформального професійного навчання 
за  робітничими професіями 
 

Управління соціального захисту 
населення Голованівської районної 
державної адміністрації, районний 
центр зайнятості, роботодавці 
району 

Протягом 

2013- 

2017 років 

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на 

рівних умовах конкурувати на ринку праці: 

1. Сприяння  у працевлаштуванні 

соціально вразливих верств населення, 

зокрема,  молоді, яка здобула 

професійно-технічну  освіту   на  перше  

робоче місце за отриманою професією 

(спеціальністю), інвалідів, у тому числі 

через стимулювання  роботодавців у 

працевлаштуванні цієї  категорії 

населення 

Управління соціального захисту 

населення Голованівської районної 

державної адміністрації;  районний 

центр зайнятості, обласне 

відділення Фонду соціального 

захисту інвалідів,  роботодавці 

району  

Протягом 

2013- 

2017 років 

2. Забезпечення створення  сприятливих 
умов щодо зайнятості  осіб з 
інвалідністю, у тому числі    підвищення 
їх конкурентоспроможності  шляхом 
залучення  до професійного навчання  

Управління соціального захисту 

населення Голованівської районної 

державної адміністрації ; обласне 

відділення Фонду соціального 

захисту інвалідів, районний центр 

зайнятості 

Протягом 

2013- 

2017 років 

Таблиця 1. Основні показники ринку праці 

 

Найменування 

показника 

2011  

звіт 

2012 

звіт 

2013 

очікуване 

2014 

прогноз 

2015 

прогноз 

2016 

прогноз 

2017 

прогноз 

  

1. Чисельність 

зайнятого населення 

віком від 15-70 років 

(у середньому за 

період), тис. осіб - 

усього 

12,500 12,946 12,946 12,945 12,945 12,946 12,946 



  з неї зайнятого 

населення 

працездатного віку 

11,977 12,590 12,590 12,590 12,580 12,590 12,590 

2. Рівень зайнятості, 

у % до чисельності 

населення: 

 віком 15-70 років 

69 70 70 70 71.3 71.3 71.3 

працездатного віку 68.8 68.9 69 69 69 69 69 

віком 15-24 роки 5.5 5.6 6 6 6 6 6 

3. Чисельність 

безробітного 

населення віком 15-

70 років, визначена 

за методологією 

МОП (у середньому 

за період), тис. осіб 

– усього 

- - - - - - - 

 

 працездатного віку - - - - - - - 

4. Рівень безробіття, 

визначений за 

методологією МОП, 

у % до чисельності 

економічно 

активного 

населення: 

 віком 15-70 років 

- - - - - - - 

працездатного віку - - - - - - - 

Віком 15-24 - - - - - - - 

 

Таблиця 2. Показники професійної підготовкита використання робочої сили 

 

 2011  

звіт 

2012 

звіт 

2013 

очікуване 

2014 

прогноз 

2015 

прогноз 

2016 

прогноз 

2017 

прогноз 

1.Кількість випускників 

навчальних закладів, в 

регіоні , тис.осіб - 

усього 

0,124 0,074 0,097 0,102 0,096 0,100 0,100 

У тому числі: 

- випускників вищих 

навчальних закладів ІІІ-

ІУ рівнів акредитації, 

усього 

з них працевлаштовані 

як молоді працівники; 

х 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

x 

х 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

x 

- випускників вищих 

навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації, 

усього 

з них працевлаштовані 

як молоді працівники; 

х 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

х 



- випускників 

професійно – технічних 

навчальних закладів, 

усього 

З них працевлаштовані 

як молоді працівники; 

0,124 

 

 

 

 

0,108 

0,074 

 

 

 

 

0,066 

0,097 

 

 

 

 

0,085 

0,102 

 

 

 

 

0,090 

0,096 

 

 

 

 

0,083 

0,100 

 

 

 

 

0,087 

0,100 

 

 

 

 

0,087 

2. Кількість укладених 

договорів про 

стажування між 

роботодавцем і особою, 

яка продовжує 

навчання, одиниць – 

усього 

 

 

 

 

 

198 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

243 

 

 

 

 

 

223 

 

 

 

 

 

214 

 

 

 

 

 

230 

 

 

 

 

 

220 

З них такі, що 

передбачають 

отримання заробітної 

плати, одиниць 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

223 

 

 

 

214 

 

 

 

230 

 

 

 

220 

3. Кількість укладених 

трудових договорів 

(строком не менш як на 

три роки) між 

роботодавцем та 

молодим працівником, 

що погоджується 

працювати в сільській 

місцевості, одиниць – 

усього  

В тому числі з 

отриманням: 

1 3 2 2 2 3 2 

Одноразової адресної 

допомоги 

- 2 - - - - - 

житла - - - - - - - 

4.Середньооблікова   

штатна чисельність 

працівників, тис.осіб 

6,6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 

5.Кількість працівників, 

які знаходяться у 

вимушених 

неоплачуваних 

відпустках з ініціативи 

роботодавців, тис. осіб  

0,12 0.08 0.04 0 0 0 0 

у % до середньо 

облікової  штатної 

чисельності 

працівників 

1,8 1.2 0.6 0 0 0 0 

6.Кількість працівників, 

які працюють у режимі 

неповного робочого 

дня (тижня), тис. осіб 

0.15 0.14 0.14 0.12 0.12 0 0 

у % до середньо 

облікової  штатної 

чисельності 

працівників 

2.3 2.1 2.1 1.8 1,8 0 0 



7.Кількість працівників,  

які підвищили свою 

кваліфікацію, тис. осіб 

0.59 0.27 0.36 0.24 0.31 0.21 0.31 

у % до середньо 

облікової  штатної 

чисельності 

працівників 

8.9 4.0 5.4 3.6 4.6 3.1 4.6 

8.Кількість працівників, 

які пройшли 

професійну підготовку 

та перепідготовку, тис. 

осіб 

0.14 0.25 0.23 0.15 0.20 0.15 0.25 

у % до середньо 

облікової  кількості 

штатних працівників 

2.1 3.7 3.4 2.2 3.0 2.2 3.7 

У тому числі:  

за кошти роботодавця  

0.14 0.25 0.23 0.15 0.2 0.15 0.25 

за власні кошти - - - - - - - 

9. Кількість осіб старше 

45 років, що отримали 

ваучер 

- - 37 37 38 39 40 

 

* до пункту 9 табл.2 в межах кошторисних призначень та після затвердження 

Порядку видачі ваучерів для підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку 

праці. 

Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця 

 

Найменування 

показника 

2011  

звіт 

2012 

звіт 

2013 

очікуване 

2014 

прогноз 

2015 

прогноз 

2016 

прогноз 

2017 

прогноз 

1. Працевлаштування 

на нові робочі місця, 

осіб - усього 

414 410 354 350 300 300 300 

З них:  

1.1. юридичними 

особами 

160 175 180 176 160 140 140 

1.2. фізичними особами 

– підприємцями та 

іншими  фізичними 

особами – платниками 

податку з доходів 

фізичних осіб 

(включаючи місця для 

найманих працівників)  

154 138 174 174 140 160 160 

2. працевлаштування на 

нові робочі місця за 

видами економічної 

діяльності, осіб 

       

Сільське господарство, 

мисливство та лісове 

господарство  

14 31 32 34 20 15 12 

Рибне господарство 0 2 2 2 2 2 2 



Добувна промисловість 0 5 2 2 2 1 0 

Обробна промисловість 22 64 39 40 22 15 10 

 Постачання 

електроенергії , 

газу,пари та 

кондиційного 

повітря,забір, очищення 

та постачання води 

- 5 0 6 - 2 1 

Будівництво споруд 33 2 2 2 - - - 

Оптова і роздрібна 

торгівля , торгівля 

транспортними 

засобами , послуги з 

ремонту 

286 220 235 228 221 235 245 

Готелі та ресторани 17 12 10 10 10 10 10 

Транспорт і зв'язок 2 4 2 3 1 0 0 

Фінансова діяльність 1 1 1     

Операції з нерухомістю 

, здаванням під найм та 

послуги юридичним 

особам 

18 28 15 10 12 10 10 

Державне управління  2 6 2 - - - - 

 Освіта 8 0 2 2 - - - 

Охорона здоровя та 

соціальна допомога 

3 16 0 1 - - - 

 Колективні , 

громадські та особисті 

послуги 

8 14 10 10 10 10 10 

Послуги домашньої 

прислуги 

- - - - - - - 

Екстериторіальна 

діяльність 

- - - - - - - 

3.Чисельність 

працівників, за яких 

роботодавцю надається 

компенсація фактичних 

витрат по сплаті 

єдиного внеску на 

загальнообов‘язкове 

державне соціальне 

страхування, осіб – 

усього 

- - 22 22 23 23 24 

В тому числі :        



3.1працівників у 

юридичних осіб,  

усього 

- - 15 15 15 15 15 

за яких компенсовано :        

50% суми нарахованого 

єдиного внеску, осіб 

- - - - -- - - 

100% суми 

нарахованого єдиного 

внеску, осіб 

- - 15 15 15 15 15 

3.2. працівників у 

фізичних осіб-

підприємців та 

фізичних осіб- 

платників податку з 

доходів фізичних осіб, 

усього 

- - 7 7 8 8 9 

за яких компенсовано :        

50% суми нарахованого 

єдиного внеску, осіб 

- - -- - - - - 

100% суми 

нарахованого єдиного 

внеску, осіб 

- - 7 7 8 8 9 

 

          *в межах кошторисних призначень та після затвердження Порядку компенсації роботодавцям 

витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування. 

 

Таблиця.4 Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України 

(тис.осіб) 

Найменування 

показника 

2011  

звіт 

2012 

звіт 

2013 

очікуване 

2014 

прогноз 

2015 

прогноз 

2016 

прогноз 

2017 

прогноз 

1. Чисельність осіб, 

що перебувають на 

обліку і отримують 

послуги протягом 

періоду  

- - 0,085 0,090 0,090 0,095 0,095 

2.Чисельність осіб, які 

мають статус 

безробітного 

1,854 1,756 1,8 1,8 1,75 1,75 1,74 

3.Чисельність 

працевлаштованих 

осіб з числа тих, що 

перебувають на обліку 

- - 0,08 0,085 0,085 0,09 0,09 

4.Чисельність 

працевлаштованих 

осіб з числа 

зареєстрованих 

безробітних 

0,775 0,759 0,73 0,73 0,733 0,735 0,735 



5.Чисельність 

зареєстрованих 

безробітних, які 

проходитимуть 

професійну 

підготовку, 

перепідготовку та 

підвищення 

кваліфікації 

0,289 0,291 0,292 0,292 0,294 0,294 0,295 

6.Чисельність осіб, 

залучених до участі у 

громадських та інших 

роботах тимчасового 

характеру 

0,829 0,853 0,56 0,56 0,564 0,564 0,569 

з них зареєстрованих 

безробітних 

0,829 0,853 0,56 0,56 0,564 0,564 0,569 

7.Чисельність осіб, 

яким надано послуги з 

питань організації 

підприємницької 

діяльності  та ведення 

власної справи 

- - 0,032 0,032 0,032 0,033 0,033 

з них організували 

власну справу 

0,025 0,017 0,022 0,022 0,023 0,023 0,024 

 

 

Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів 

Найменування 

показника 

2011  

звіт 

2012 

звіт 

2013 

очікуване 

2014 

прогноз 

2015 

прогноз 

2016 

прогноз 

2017 

прогноз 

1.Чисельність 

працюючих інвалідів на 

підприємствах 

установах та 

організаціях, згідно зі 

звітами, поданими до 

відділень фонду 

соціального захисту 

інвалідів * 

208 206 205 208 208 210 211 

2. Кількість створених 

робочих  місць за 

рахунок коштів Фонду 

соціального захисту 

інвалідів 

- - - - - - - 

3.Чисельність інвалідів, 

що перебувають на 

обліку в Державній 

службі зайнятості  

України 

- - 20 20 21 21 21 

3.1 з них зареєстровані 

безробітні  

19 22 20 20 21 21 21 

4.Чисельність інвалідів, 

працевлаштованих за 

сприяння державної 

служби зайнятості 

10 13 13 13 14 14 14 



4.1 з них зареєстровані 

безробітні 

7 9 13 13 14 14 14 

4.1.1 у тому числі 

отримувачі одноразово 

виплаченої допомоги 

по безробіттю для 

організації 

підприємницької 

діяльності  

- - - - - - - 

5.Чисельність інвалідів, 

залучених до участі у 

громадських роботах  

- 4 4 4 4 4 4 

5.1 з них з числа 

зареєстрованих 

безробітних 

0 4 4 4 4 4 4 

6.Чисельність інвалідів, 

які проходили 

професійне навчання 

у сього  

 

2 3 4 4 4 4 4 

зокрема за рахунок :        

6.1.За рахунок коштів 

Фонду соціального 

захисту інвалідів 

- - 1 1 1 1 1 

6.2.коштів Фонду 

загальнообов’язкового 

державного 

соціального 

страхування України на 

випадок безробіття  

2 3 3 3 3 3 3 

7.Чисельність інвалідів, 

працевлаштованих 

строком не менше ніж 

на два роки на нові 

робочі місця за 

направленням 

Державної служби 

зайнятості України, за 

яких роботодавцю 

надається компенсація 

витрат, пов’язаних із 

сплатою єдиного 

внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування за 

відповідну особу за 

рахунок коштів Фонду 

соціального захисту 

інвалідів. 

- - - - - - - 



8.Чисельність інвалідів, 

працевлаштованих на 

підприємства, 

установи, організації 

шляхом надання 

дотацій за рахунок 

коштів Фонду 

соціального захисту 

інвалідів на створення 

спеціальних робочих 

місць для 

працевлаштування 

інвалідів, 

зареєстрованих у 

Державній службі 

зайнятості України як 

безробітні  

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 


