
 
 

 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 22 лютого 2019 року                                  № 367 

смт Голованівськ 

 

Про звіт про виконання програми   

соціального і економічного розвитку  

Голованівського району на 2018 рік  

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                            районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

          Інформацію районної державної адміністрації про виконання  програми 

соціального і економічного розвитку  Голованівського району  на  2018 рік,  

взяти  до відома. 

 

 

 

Голова районної ради         Б.КУЧМІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Про звіт про виконання програми соціального і економічного 

розвитку Голованівського району на 2018 рік 

 
Метою економічного і соціального розвитку у 2018 році було  підвищення 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості району, поліпшення 

матеріального добробуту населення. 

Пріоритетами розвитку були:  

- Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури; 

- Поліпшення якості автомобільних доріг.  

- Розвиток соціальної інфраструктури села; 

- Розвиток промислового комплексу району. 

 На сьогоднішній день ми досягли фінансово-економічної, промислової 

стабілізації, стрімко розвивається громадська активність, потужний імпульс 

надано розв’язанню соціальних проблем. 

 Аналізуючи зроблене по виконанню показників програми соціального і 

економічного розвитку району, можна сказати, що ситуація в районі стабільна. В 

окремих галузях і сферах діяльності забезпечено позитивну динаміку показників. 

У сфері соціального захисту населення та ринку праці забезпечувалась 

реалізація завдань щодо забезпечення  матеріального добробуту громадян району. 

 

      Переглянуто показники проекту Програми соціального і економічного 

розвитку на 2018 рік. 

На території району працюють установи, підприємства і організації, які 

відповідно до своїх повноважень, забезпечують охорону та належне 

функціонування об’єктів, що необхідні для повноцінної життєдіяльності 

населення району.  

 

Завдання розвитку району полягало у відновленні динамічного економічного 

зростання на підґрунті максимально ефективного використання наявного 

економічного та соціального потенціалу . 

 

В районі зареєстровано  1 797 суб’єкта господарювання, в т.ч.: 

- фізичних       –   1309 осіб; 

-   юридичних  – 488 осіб, в тому числі фермерських господарств 89.  

З них : 

економічно активних -1223 (255 – юридичних, 968 фізичних). 

 

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%. 

   

   В 2018 році адміністраторами Центру адміністративних послуг 

зареєстровано 2784 заяв на надання адміністративної послуги. З них надано 

дозволів  2296, (інші  140 це – відмови) та  405 - консультацій. 

 

  Державним реєстратором фізичних та юридичних осіб за 12 місяців  

зареєстровано фізичних – 83, юридичних - 9 осіб. Видано 68 витягів для суб’єктів 

господарювання,  проведено  95 реєстрацію змін.  

106 фізичних осіб - припинено діяльність, та юридичних -10. 

 

 В центрі надання адміністративних послуг  працюють 2 адміністратори  та 

державний реєстратор  з реєстрації  речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень" та державний реєстратор  юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань". 

Будо укладено договір про спільну діяльність щодо фінансової підтримки 

суб’єктів малого підприємництва з Регіональним фондом підтримки 

підприємництва у Кіровоградській області, де закладено кошти на фінансову 

підтримку малого підприємництва  на 2018 рік  з районного бюджету в сумі 100 

тис.грн.  

 

        На території працюють підприємства, якими за рік вироблено та реалізовано 

готової товарної  продукції на суму більше 2,5 млрд.грн. Питома вага 

виробництва припадає на переробну галузь. 

Збільшено виробництво в галузі: лісового господарства, переробній, 

промисловості. 

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

«Голованівське ЛГ», ККП, ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», ТОВ 

«Відродження». 

 

 Відповідно до заходів Програми в поточному році залучався інвестиційний 

капітал на ДП «Голованівське лісове господарство», ТОВ «Відродження», ПП  

«АВКУБІ», ТОВ АПК «Розкішна», ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат». 

       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,  продовжується будівництво елеватора для зберігання зернових та 

технічних культур  

ТОВ АПК «Розкішна»,  здійснюється реконструкція комплексу будівель 

нафтобази  та інше. А  це залучені великі капіталовкладення. 

Значні обсяги коштів з державного та місцевого бюджетів виділялися для 

розвитку інфраструктури району. 

Серед важливих, знакових для району подій розпочато будівництво 

дошкільного навчального закладу на 120 місць по вул. Пушкіна в смт. 

Голованівськ , проводилася реконструкція приміщення опорної НВК "Побузька 



ЗШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 8 смт. Побузьке .А також - Капітальний 

ремонт поліклініки Голованівської ЦРЛ (ІІ черга), а саме  капітальний ремонт 

поліклініки, операційної та приймального відділення Голованівської ЦРЛ. 

В цьому році за характером будівництва на обсяги робіт з капітального 

ремонту припало 50,2% загального обсягу виконаних будівельних робіт, з поточного 

ремонту – 39,9%, решта – з нового будівництва, реконструкції та технічного 

переоснащення.  

Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель 

та споруд. 

 

      Затверджений генеральний план селища Голованівськ рішенням селищної 

ради та генеральний план смт.Голованівськ  ,  смт. Побузьке та Свірнівської 

сільської ради на всі населені пункти (с. Новоголованівськ, с. Зелена Балка, с. 

Олексіївка). 

     На даний час проведено коригування генерального плану с.Цвіткове та с. 

Журавлинка, с.Грузьке, с.Ясне. На черзі 2019 року с.Липовеньке, с.Липняжка, с. 

Грузянка, с. Троянка, с. Наливайка, с. Розкішна, с. Маринопіль, с. Костянтинівка, 

с. Новосілка,с. Марянівка. 

      Вербівська сільська рада та с.Перегонівка заключено договір з ТОВ 

«Укрніццивільбуд» на виготовлення генерального плану населених пунктів. 

      Ведуться перемовини з даного питання з товариством Люшнюватською та 

Ємилівською сільською радою. 

Також здійснюється будівництво сільської лікарської амбулаторії в селі 

Новосілка Голованівського району кошторисною вартістю даного об’єкта більше 

6 млн.грн., розпочато будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі 

штучним покриттям на стадіоні «Колос» за адресою: вул. Соборна,38 в смт. 

Голованівськ, фінансування якого здійснюється за рахунок бюджетної програми  

«Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України». 

Райдержадміністрацією на розгляд обласної комісії з оцінки та забезпечення 

проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку на 2019 рік подані 3 проекти, а саме:  

«Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по вул. 

Пушкіна в смт. Голованівськ ; 

«Будівництво мереж водопостачання на території населеного пункту станції 

Ємилівка» ; 

 «Капітальний ремонт приміщення (заміну віконних блоків та зовнішніх 

вхідних дверей) в закладі дошкільної освіти № 1 «Орлятко» за адресою: смт. 

Побузьке, вул. Пирогова, 3  

       

В районі зовнішньоекономічною діяльністю займалися: ДП «Голованівське 

ЛГ», ТОВ «Побузький завод абразивів», ТОВ «Відродження» та  ТОВ 

«Георгбіосистем». 

Експорт по району склав 13859,4 тис.дол.США. Традиційно експорт 

продукції переважає над імпортом. Імпорт – 253,2 тис.дол.США. 



На 01 січня 2018 року обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний 

капітал) по району склав 3744,9 млн. дол.США. А обсяг прямих інвестицій станом 

на 1 жовтня становив 4044,4 млн.дол. США, темп - 108 % (5,5% загального обсягу 

інвестицій по області). В розрахунку на одну особу 133,1 дол.США. 

В економіку району вклали капітал інвестори 6 країн світу, серед яких 

провідні партнери: Віргінські Острови (Брит.) та Велика Британія, Нідерланди, 

Домініка.  

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості. 

У січні – вересні 2018 року підприємствами та організаціями району освоєно 

204,2 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 4,9% загальнообласного 

обсягу. 

 На кожного мешканця району в середньому припало 6718 грн. 

капітальних інвестицій, мешканця області – 4380 грн.  Очікуваний показник року 

-280 млн.грн. 

Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій були власні 

кошти підприємств і організацій, кредити банків та інші позики і залучалися 

капітальні інвестиції на підприємства добувної та переробної промисловості і в 

аграрний сектор. 

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. 

    

       Виконуються заходи обласної програми впровадження наукових досліджень у 

промислове виробництво Кіровоградської області на 2017-2020 роки. ТОВ 

«Побужський феронікелевий комбінат» займається розробкою інноваційних 

технологій в промисловості, володіє сучасним обладнанням, технологічною 

базою та іншими складовими для дотримання потреб природоохоронного 

законодавства, впровадження прогресивних видів технологій, раціонального 

використання природних ресурсів. 

Проводяться роботи по реконструкції обладнання, виготовляються інші 

проекти по модернізації обладнання. Буде продовжено: модернізацію 

газоочисного обладнання трубчастих обертових печей ;  реконструкцію 

аспіраційного обладнання металургійного цеху;  реконструкцію аспіраційного 

обладнання обпалювального цеху: відділення крупного та середнього дроблення, 

відділення шихтарника та перевантаження; реконструкцію газоочисного 

обладнання сушильних барабанів. 

 

В економіці району основне місце належить сільському господарству.  

Площа сільгоспугідь становить 77,797 тис.га, в тому числі ріллі 71,191 

тис.га.,що свідчить про високий рівень сільськогосподарського освоєння земель. 

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. 

У галузі сільського господарства району здійснюють діяльність 2045 

одноосібників, 10 ТОВ і АФ, ФГ-89, ПП -2.     



 У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається збільшення  

ВП до відповідного періоду минулого року.  

А станом на 01 січня 2019 року обсяги валової продукції сільського 

господарства склали 431 млн. грн. –116%, і у сільськогосподарських 

підприємствах 336,4 млн. грн. –117%.     

На даний час у двох підприємствах представлена галузь тваринництва – це 

ТОВ АПК «Розкішна» та ФГ «Колосок – ВТ».  

       Також крім основного кола в районі працюють 6 млинів, 6 олійниць, 7 

крупорушок та 3 хлібопекарні. 

      Для реалізації інвестиційних проектів на території Голованівського району 

підготовлено земельні ділянки, які можуть бути запропоновані для реалізації 

інвестиційних проектів та розміщені на офіційному веб-сайті Голованівської 

районної державної адміністрації. 

            У структурі земельного фонду району сільськогосподарські угіддя займають 

77,7 тис.га або 78%, що свідчить про високий рівень сільськогосподарського 

освоєння земель. Розораність суші 71,2 %. Ліси та лісо-вкриті землі займають 13,6 

тис.га, що становить 7,5 % від загальної площі району. Під забудованими землями 

зайнято 4,0 тис.га., що становить 4,6 % від загальної площі району, під водою  - 

0,85 тис.га. (1,1%). 

 Основними землекористувачами  в районі є сільськогосподарські 

підприємства. 

 На території Голованівського району діє Програма розвитку земельних 

відносин у Голованівському районі на 2017-2020 роки (далі Програма), якою 

передбачено ряд заходів, фінансування яких заплановано здійснювати за рахунок 

районного та місцевих бюджетів, а саме: фінансування робіт по встановленню меж 

населених  

пунктів, поновлення грошової оцінки земель населених пунктів, інвентаризація 

земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.  

Згідно плану-графіку на 2018 - 2019 роки, затвердженого головою 

Кіровоградської облдержадміністрації, оновлення нормативної грошової оцінки  

потребує смт.Голованівськ, селище Голованівськ, с.Люшнювате, с.Вербове, с. 

Красногірка, с. Капітанка, с. Лебединка, с. Перегонівка. 

У 2018 році проводились заходи Програми в частині охорони земель 

(рекультивації порушених земель), а саме: засипка виробленого простору кар’єру 

«Центральний» на території Капітанської сільської ради Голованівського району.  

Роботи проводились без залучення коштів місцевих бюджетів за власні кошти ТОВ  

 «Побужського феронікелевого комбінату». Роботи по заповненню 

відпрацьованого простору виконані на суму 2548 тис.грн. 

За звітний період  проведено організаційно-роз'яснювальні роботи щодо 

укладання додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок з метою 

підвищення ставки орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової 

оцінки земель та відповідно подовження терміну оренди земель 

сільськогосподарського призначення державної власності. Результатом 

проведеної роботи  є  зареєстровані у відповідності до діючого законодавства 

зміни до договорів оренди землі в частинах «Розмір орендної плати» та 



«Термін оренди» АФ ТОВ «Копенкувате», ФГ «Смолій»,  ФГ «Єдність», ФГ 

«Воля», ПП «Технічний обмінний пункт», громадянином Галімоном О.М. 
Спільно з Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області  

сформовано перелік з 23 земельних ділянок, які включено до Загального переліку 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права 

на які буде виставлено на земельні торги. 

Обстежено наявність та фізичний стан пунктів 3-го класу Державної 

геодезичної мережі України. При обстеженні пунктів Державної геодезичної 

мережі 3-го класу було складено картки побудови, обстеження та оновлення 

геодезичних пунктів згідно з розділом 5 додатку 1 до Порядку, зроблені фото 

кожного пункту. Роботи з обстеження пунктів Державної геодезичної мережі 3-го 

класу виконані в повному обсязі. 

Організовано на території Голованівського району роботи із землеустрою та 

ведення державного земельного кадастру, а саме: станом на 06 грудня 208 року на 

території Голованівського  району встановлено межі 21 населеного пункту. 

Діє програмний комплекс НКС. Цей програмний продукт дає змогу на 

базовому рівні виконувати роботи по наповненню, веденню та адмініструванню баз 

даних автоматизованої системи державного земельного кадастру, ведення 

індексних кадастрових планів, реєстрації прав, формування даних статистичної 

звітності базового рівня. 

На протязі 2018 року розглянуто  56 звернень учасників АТО щодо виділення 

земельних ділянок у власність, які надійшли на адресу Головного управління 

Держгеокадастру у Кіровоградській області, з них надано 39 дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства у власність. 

Ряд запланованих заходів, передбачених Програмою, залишається не 

виконаним і основна причина – недостатнє фінансування з бюджетів усіх рівнів. 

Таке становище з фінансуванням негативно вплинуло на темпи проведення 

землевпорядних та землеоціночних робіт.  

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.   

Якість атмосферного повітря в значній мірі залежить від обсягів викидів 

забруднюючих речовин від двох основних джерел забруднення стаціонарних і 

пересувних. 

За рік утворюються відходів   1-4 класів небезпеки  в районі 1007425 тонн-103,8 %, 

і-3 класів -68,5 тонн -197 % до попереднього року. Утилізовано 810 272,2 тонн , 

спалено 6523,3 тонн, видалено у спеціально відведені місця 3195,3 тонн.  

Основними забруднювачами атмосферного повітря на території району 

залишаються промислові підприємства та  транспорт.  У структурі сплати коштів 

левова частка належить ТОВ «ПФК», 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.   

На території району реалізується політика, спрямована на збереження 

безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, 

захист життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого 

забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної 

взаємодії суспільства і природи, раціональне використання і відтворення 

природних ресурсів. 

Для вирішення екологічних проблем на території району, була розроблена та 

затверджена від 29 вересня 2017 року № 222 «Програма охорони навколишнього 

природного середовища в Голованівському районі на 2017-2020 роки». Основною 

метою якої є забезпечення ефективного, раціонального використання природних 

ресурсів району та сприяння формуванню оптимальних умов для здорового 

способу життя мешканців Голованівщини. 

 

   Значну увагу приділили розвитку дорожньої інфраструктури.  

Оскільки перелік вулиць, які потребують ремонту, дуже великий, першочерговий 

пріоритет надається вулицям, якими проходять основні маршрути транспорту. До 

виконання робіт будуть залучатися фінанси не лише державні, а й залишки коштів 

територіальних дорожніх фондів місцевих бюджетів. Всі роботи на автомобільних 

дорогах району філією філії «Голованівський райавтодор» виконувалися у межах 

лімітів фінансування філії ДП «Кіровоградський облавтодор» на підставі 

фінансування службою автомобільних доріг в Кіровоградській області. Так, філією 

«Голованівський райавтодор» виконано робіт у січні –грудні 2018  року   всього 

13429,1 тис.грн. З них: 

- по експлуатаційному  утриманню на суму 5719,0 тис. грн., 

- на державні дороги на суму 4107,6 тис. грн.,  

- роботи виконані за прямими договорами – 3341,1 тис. грн.  

У 2018 році  здійснено роботи по поточному середньому ремонту на 

відрізках: 

смт Голованівськ – с.Перегонівка (напрямок с.Вербове)  – 191,2 тис. грн.; 

смт Голованівськ – вих.Р-06 – 33,8 тис. грн; 

смт Голованівськ – с.Молдовка – с.Люшнювате – 680,3 тис. грн. 

на відрізку смт Побузьке – вих. Р-06, де залучено 139,9 тис .грн. державних 

коштів. 

с. Свірнево- вихід Голованівськ – Люшнювате – 300 тис.грн. 

Голованівськ-Люшнювате 1603,523 тис.грн; 

        Голованівськ-Перегонівка – 1348,748 тис.грн; 

       с. Маринопіль - с. Розкішна – 866,073 тис.грн.; 

       та експлуатаційне утримання  відрізку  смт Голованівськ – с.Молдовка – 

с.Люшнювате – 680,3 тис. грн. 

 

Розроблена та затверджена сесією районної ради Програма 

енергоефективності в Голованівському районі на 2017-2020 роки.  



Згідно Урядової програми «теплих» кредитів в 2018 році Голованівською 

філією ПАТ «Державний ощадний банк України» видано 6 кредитів  на суму 

більше 200 тис.грн, де відшкодовано 35% від суми кредиту.  

З метою прискорення розв’язання існуючих проблем та забезпечення 

своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону 2018/2019 

року, головою районної державної  адміністрації видано розпорядження від 15 

травня 2018 року           № 129-р «Про підсумки роботи господарського комплексу 

району в осінньо-зимовий період  2017/2018 року та заходи щодо підготовки до 

нового опалювального сезону 2018/2019 року».  

Відповідно до планових показників підготовка до опалювального сезону 

2018/2019 року становить 100%. Всього по району при плановому завданні 

підготовки теплових мереж довжиною 16,5 км фактично було підготовлено 16,5 

км, що становить 100%, також підготовлено 50  одиниць котелень, що становить 

100%. 

Всіма закладами соціальної сфери підписано акти готовності теплового 

господарства до роботи в опалювальний період 2018/2019 року в Інспекції 

Держенергонагляду  у Кіровоградській області. Здійснено перевірку систем 

опалення та теплових мереж, промивку, продувку та гідравлічне випробування 

теплових мереж. 

По всіх школах та дитячих садках проведено поточні ремонти та проведено 

енергетичний аудит. 

Здійснено заміну вікон на енергоефективні у філіях НВК «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія «Троянська 

загальноосвітня школа», «Межирічківська загальноосвітня школа – дошкільний 

навчальний заклад», «Журавлинська загальноосвітня школа – дошкільний 

навчальний заклад». У Побузькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

проводилася реконструкція приміщення, встановлено нові вікна, двері, 

змонтовано систему опалення, проведено улаштування покрівлі, здійснено 

утеплення фасаду.  

Голованівська центральна районна лікарня та Побузька лікарня  опалюються 

котлами ПП «АВКУБІ» на альтернативному виді палива (пілетах). Також такими 

котлами опалюється Троянська сільська лікувальна амбулаторія сільської 

медицини, «Побузька ЗОШ І-ІІІ ступенів», «Молдовська ЗШ-ДНЗ», НВК 

«Перегонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ», НВК «Голованівська ЗОШ I-III ст. 

ім. Т.Г.Шевченка – гімназія»,  

 «Межиричківська ЗШ», Голованівський районний будинок культури. 

Приватним підприємством «АВКУБІ» підготовлено всі котельні про що свідчать 

підписані акти готовності,  даним підприємством  планується використати 1800 

тонн  пілетного палива на всі встановлені котли. 

Для забезпечення надійної роботи мереж водопостачання та водовідведення в 

осінньо-зимовий період проведено невідкладні ремонтні роботи на об’єктах 

житлово -комунального господарства. Відремонтовано та замінено 0,939 км 

водопровідних мереж та 0,131 км каналізаційних.  



Здійснюється підготовка прибиральної техніки до експлуатації у зимовий 

період. Також, до ліквідації наслідків негоди буде долучатися додаткова техніка 

сільськогосподарських агроформувань.  

У житловому фонді смт Побузьке до роботи в опалювальний період 

підготовлені управителем ТОВ «Жил.Сервіс», який надає послуги з управління 

багатоквартирних будинків, всі 56 будинків, здійснено промивку та продувку 

димовинтканалів. Проведені роботи по ремонту покрівлі (650 кв.м.), 

відремонтовано вхідні двері, двері підвальних приміщень, засклені та 

відремонтовані усі під’їзні вікна багатоквартирних будинків та заготовлено 

протиожеледну суміш на прибудинкову територію.  

Підготовка до опалювального сезону в районі відповідає всім плановим 

показникам. 

       

Так як район розташований в межах Українського кристалічного масиву 

водопостачання населених пунктів здійснюється з відкритих та підземних 

водозаборів.  З 24 сільських та селищних рад використовують для питного 

водопостачання підземні води 23 і лише Побузька селищна рада використовує 

поверхневі води, Із 50 населених пунктів району забезпечено централізованим 

питним водопостачанням – 22, а саме смт Голованівськ, смт Побузьке та 20 сіл 

району. В районі діє 2263 джерела децентралізованого водопостачання: 349 

трубчастих колодязів та 1914 шахтних колодязів; 42 свердловини, із них 10 

свердловин – централізовані об’єкти  водопостачання.  

Послуги з централізованого питного водопостачання надає 3 підприємства, а 

саме: КП «Голованівський комбінат комунальних підприємств», КП «Аква-Сервіс 

07», КП  

 «Перегонівка». Ліцензії на господарську діяльність з централізованого 

водопостачання дані підприємства мають. КП «Аква-Сервіс 07» – закуповує воду 

в ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат». 

Селища міського типу Голованівськ та Побузьке мають систему 

централізованого водовідведення, ступінь охоплення цими послугами досить 

низький і нерівномірний. Загальна протяжність мереж водовідведення – 18 км.  

Повний цикл очищення стічних вод здійснюється на каналізаційно-очисних 

спорудах в смт Побузькому, балансоутримувачем яких є товариство з обмеженою 

відповідальністю «Побужський феронікелевий комбінат». Потужність очисних 

споруд – 2100 м
3
/добу. 

У 2018 році було проведено комплекс заходів, спрямованих на вирішення 

проблемних питань у водопровідному та каналізаційному господарстві району. 

На даний час облаштовано пандусами 92 об'єкти житлового та громадського 

призначення:  управління соціального захисту населення, районного центру 

зайнятості населення, територіального центру, магазини,  школи, лікарні, ФАПи, 

зв’язок. В районній державній адміністрації постійно перебуває на контролі 

питання щодо житлових умов інвалідів, робочою групою постійно проводяться 

обстеження та вирішення проблемних питань. 



Управління соціального захисту населення райдержадміністрації проводить 

роботу щодо максимального забезпечення інвалідів технічними засобами 

реабілітації.  

На обліку знаходиться  інвалідів з дитинства І-ІІІ групи  та дітей-інвалідів до 18- 

ти років - 286, діти загального захворювання  - 60 чоловік.  В районі 

забезпечується належний супровід інвалідів та інвалідів – учасників 

антитерористичної операції, членів їх сімей під час отримання адміністративних 

послуг з питань регулювання земельних відносин, оформлення документів з 

інвалідності, отримання кваліфікаційної медичної допомоги, у тому числі 

реабілітації, психологічної допомоги, працевлаштування тощо; постійно 

перебуває на контролі питання щодо житлових умов інвалідів, робочою групою 

постійно проводяться обстеження та вирішення проблемних питань; інвалідам 

загального захворювання надано 196 послуг соціального таксі 61 особам. З них 

193послуги (58 особам) на безоплатній основі, 3 послуги на платній основі (3 

чоловікам) на суму 346грн. Територіальним центром соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Голованівського району здійснюється 

обслуговування малозабезпечених людей з особливими потребами: медичною 

сестрою, соціальним педагогом (психологом), інструктором з трудової адаптації 

відділення соціально-побутової адаптації, надаються соціально-медичні, 

соціально – побутові, психологічні,інформаційні послуги інвалідам на дому; 

інвалідам, що знаходяться у важкому матеріальному становищі надається 

грошова допомога в межах коштів, що надходять по акції Милосердя. 

Щокварталу в районній державній адміністрації проводяться засідання 

районного комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення 

до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, де 

розглядаються питання про забезпечення гідних умов життєдіяльності, 

розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями і 

забезпечення їх прав.  

Виконкомами сільських, селищних рад встановлено контроль за врахуванням під 

час проектування та будівництва нових пандусів, проведення їх реконструкції та 

капітальних ремонтів у будівлях та приміщеннях закладів культури, охорони 

здоров’я, навчальних закладів, об’єктів громадського та житлового призначення. 

Вносяться пропозиції проектним організаціям щодо врахування вимог по 

безперешкодному  доступу до об’єктів різного функціонального призначення для 

осіб з обмеженими можливостями та інших маломобільних груп населення під 

час коригування містобудівної документації. 

       

    Кількість населення району 30 083  чол.   З них -18390 осіб – сільське, що 

складає 61%). 

    Народилося за 12 місяців 2018 року 196 чол, померло – 515 особи. Природній 

приріст - мінус 319 чол. Зареєстрували шлюб 94 пар, розірвали шлюб 21 пара. 

Коефіцієнт смертності -17,1. Кількість живонароджених на 1000 осіб-6,9. 

     Проживає 9,032  тис. пенсіонерів., з них отримують пенсії  за інвалідністю -

953 чол, в разі втрати годувальника -342 чол.  

 



Основним завданням є забезпечення реалізації державної соціальної політики 

у сфері соціального захисту населення  громадянам району, які потребують 

допомоги і соціальної підтримки з боку держави. Управлінням постійно 

нараховуються і виплачуються усі види соціальної допомоги, субсидії, надаються 

пільги, виконуються функції з питань праці та соціально-трудових відносин тощо.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2003 року 

№117, в управлінні соціального захисту населення районної державної 

адміністрації створено Єдиний автоматизований реєстр осіб, які мають право на 

пільги.  

Станом на 01.01.2019 року чисельність громадян, які мали право на пільги 

становила 7215 осіб, із них:  

кількість  інвалідів війни з числа учасників АТО - 3  

кількість членів сімей загиблих учасників АТО - 6 

кількість учасників бойових дій з числа учасників АТО - 281 

кількість учасників війни АТО - 1 

 

       Серед основних пріоритетів діяльності райдержадміністрації – забезпечення 

права громадян на працю, гідну її оплату і соціальний захист.        

        Ситуація на ринку праці характеризувалася тенденціями щодо: збільшення 

чисельності економічно активного населення; збільшення обсягів зайнятості з 

одночасним зменшенням обсягів безробіття серед економічно активного 

населення у віці 15-70 років; зростання рівня заробітної плати. 

Протягом 2018 року на обліку в Голованівському  районному центрі 

зайнятості перебували  1222 осіб з числа безробітних. 

Соціально-демографічна структура свідчить, що жінки становлять 41% від 

кількості людей, що звернулися до служби зайнятості, молодь віком до 35 років 

28 %.  

Протягом  2018 року 146 роботодавцями  було заявлено 1016 вакансій. 

Протягом  року за направленням  служби зайнятості всього отримали роботу 900 

осіб, у тому числі до набуття статусу безробітного 471 особу та 429 осіб з числа 

безробітних.   Із числа     безробітних,  які     мають    додаткові    гарантії  у    

сприянні працевлаштуванню 541  

особа (батьки, які мають дітей віком до шести років, випускники навчальних 

закладів,  люди з інвалідністю, особи перед пенсійного віку, учасники АТО  

тощо), були працевлаштовані  179 осіб, в тому числі 8 осіб з числа учасників АТО 

та 10 осіб з числа інвалідів.  Рівень працевлаштування даної категорії становить 

33%. 

       У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали участь 

433 безробітних, проходили професійне навчання та підвищували кваліфікацію за 

направленням служби зайнятості 223 особи. 

       На 01 січня 2019 року зареєстрованих безробітних  було 450 осіб, з них 400 

осіб одержують допомогу по безробіттю. 

      В базі даних  центру зайнятості по Голованівському районі налічується 53 

вакансії станом на 01січня  цього року, навантаження на одне вільне робоче місце 

становить   більше 8 осіб з числа безробітних. 



 

За січень- жовтень 2018 року створено 183 робочих місця при плані 160 р.м., 

що становить 114%. Очікуваний показник за 2018 рік -200 робочих місць при 

планових показниках 160, темп становитиме 125%. 

Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному 

працівнику по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та 

відокремлених підрозділах юридичних осіб) за 9 місяців 2018 року порівняно з 

відповідним періодом 2017 року зросла на 28,2% (4 місце) і становила 8 046 грн. 

Рівень заробітної плати по району перевищив середній показник                                    

по Кіровоградській області , який становить 7 457грн.(123,6%). Очікуваний 

показник року -8200 грн. 

Відповідно до державної статистичної звітності, заборгованість із заробітної 

плати згідно визначеного переліку підприємств, які звітують до районного відділу 

статистики, станом на 01 січня 2019  року відсутня. 

 

       У гуманітарній сфері району постійна увага приділялась питанням 

забезпечення стабільного функціонування закладів та поліпшення якості надання 

ними послуг населенню. 

Профінансовано галузі (включаючи заробітну плату, енергоносії, видатки на 

утримання та капітальні видатки): 

Освітянська галузь району при бюджеті на 2018 рік – 103,2 млн.грн. 

профінансовано на 01 січня 2019 року –103,1 млн.грн. (в тому числі зарплата – 

82,6 млн.грн, енергоносії – 8,7 млн.грн., харчування – 4,9 млн.грн.). 

Охорона здоров’я  бюджет  40,7 млн.грн.  Профінансовано 39,9 млн.грн. 

(зарплата – 29,2 млн.грн., енергоносії – 3,6 млн.грн., харчування – 0,6 тис.грн). 

Бюджет галузі культура  на 2018  рік складав  6,5 млн. грн. Профінансовано 

6,4 млн. грн. (Зарплата  5,4  млн. грн., енергоносії – 0,6 млн. грн.). 

На спорт  заплановано – 1,7 млн. грн. Профінансовано 1,7 млн. грн. З них на 

зарплату – 1,4  млн.грн., енергоносії – 0,2 млн.грн. 

В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів вишукано 

можливість та спрямовано у 2018 році із районного бюджету майже  20,6 млн.грн. 

на реалізацію заходів цільових програм. 

 

На постійному контролі знаходиться питання про виконання 

балансоутримувачами захисних споруд, комунальними службами району, 

мешканцями багатоквартирних будинків, робіт з  приведення найпростіших 

укриттів в належний стан для можливого розміщення та тривалого перебування в 

них людей. Проведено розміщення біля входів у ЗСЦЗ та найпростіші укриття 

населення покажчиків. Спільно з представниками РВ УДСНС України області 

проводяться перевірки цокольних та підвальних приміщень, які плануються для 

укриття населення та протирадіаційних укриттів цивільного захисту. В районі  на 

обліку знаходиться сорок одна захисна споруда цивільного захисту, з яких всі 

проінвентарізовано. Встановлено контроль за якістю проведення навчань  з 

питань цивільного захисту керівниками спеціальних об’єктів. 



За 12 місяців поточного року згідно графіка пройшли навчання в навчально- 

методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Кіровоградської  області з цивільної оборони 65 осіб (при плані 61осіб - 107%).  

За  січень-грудень 2018 року проведено 37 комісій з питань техногенно-

екологічної  безпеки та  надзвичайних ситуацій та 8 по безпеці життєдіяльності. 

В 2018 році в генеральних планах населених пунктів проектної  

містобудівної  документації зазначений  розділ інженерно-технічних  заходів 

цивільного захисту в двох сільських радах району, Грузькій та  Липовеньківській. 

Зроблені проекти монтажу  на блискавкозахист  головного корпусу 

центральної  районної  лікарні,  проведено монтаж сигналізації І-ІІ поверхів 

лікарні. 

 Проведено вогнезахисне  обробляння дерев’яних  конструкцій даху 

Побузької  музичної  школи, забезпечено комплектування  пожежних  кранів в 

приміщенні  районного будинку  культури, в  дитячій та  дорослій  бібліотеках. 

     Проведено 26  відпрацювань населення, проінструктовано -100 осіб, 

обстежено 75 будинків, виявлено  порушень вимог протипожежної  безпеки-132, 

розповсюджено 250 листівок. 

       

       Протягом звітного періоду проводилися інформаційні кампанії щодо 

децентралізації влади, заходів з енергоефективності, контрактної служби, 

наданню житлових субсидій та державних допомог, профілактика грипу та ГРВІ, 

профілактика гострих кишкових інфекцій, правила поведінки у осінньо-зимовий 

період та ускладненні погодних умов та інші.  

      Підсумовуючи зроблене по виконанню показників програми соціального і 

економічного розвитку району, можна сказати, що ситуація в районі стабільна. В 

окремих галузях і сферах діяльності забезпечено позитивну динаміку показників. 

Протягом 2018 року районною державною адміністрацією, органами 

місцевого самоврядування здійснювались заходи, спрямовані на  забезпечення 

стабільної роботи галузей  економіки, створення умов для нормального 

функціонування закладів соціальної сфери, забезпечення наповнюваності 

бюджетів та виконання завдань і заходів програми економічного і соціального 

розвитку району на 2018 рік. 

Забезпечено та  перевиконано  показники: 

надходження  до бюджеті усіх рівнів, загального фонду; 

обсяг реалізованої промислової товарної продукції до рівня попереднього 

року;  

здійснювався контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних 

коштів; 

виконано планові показники по навчанню в навчально-методичному центрі 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності; 

на реалізацію заходів цільових програм спрямовано більше 20,6 млн.грн.; 

відсутня заборгованість по виплатах пенсій та по виплаті заробітної плати. 

 
 


