
            

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРЕТЯ СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 грудня 2015року                           № 31 

смт. Голованівськ 

 

 

Про  програму економічного і  

соціального розвитку 

Голованівського району на 2016 рік 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                               районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Затвердити програму економічного і соціального розвитку 

Голованівського району на 2016 рік (додається). 

2.   Вважати головним завданням органів місцевого самоврядування та 

місцевих органів виконавчої влади, керівників підприємств і організацій 

забезпечення безумовного виконання основних показників програми 

соціального і економічного розвитку Голованівського району на 2016 рік, 

підвищення матеріального добробуту населення на засадах поступового 

досягнення європейських стандартів життя та сталого економічного зростання. 

3.    Доручити районній державній адміністрації забезпечити уточнення 

основних  макроекономічних показників програми економічного і соціального 

розвитку Голованівського району на 2016 рік у разі негативного впливу 

зовнішніх чинників на розвиток основних галузей економіки. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Голова районної ради                Б.Кучмій 

 

 



 
ПАСПОРТ 

 програми економічного і соціального розвитку  

Голованівського району  на 2016 рік 

 

1 Програма 

затверджена 

Рішенням Голованівської районної  ради від 25  грудня 

2015 року № 31 

2 Ініціатор 

розроблення 

програми 

Голованівська районна  державна адміністрація 

3 Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення 

програми 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 22 

жовтня 2015 року № 418-р "Про розробку проекту 

програми економічного і соціального розвитку 

Кіровоградської області на 2016 рік», розпорядження 

голови районної державної адміністрації від 26 жовтня 

2015 року №294-р «Про розробку проекту програми 

соціального і економічного  розвитку Голованівського 

району на 2016 рік»  

4 Розробник програми Управління економічного розвитку, торгівлі, 

промисловості, інфраструктури та  надання 

адміністративних послуг райдержадміністрації  

5 Співрозробники 

програми 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, 

територіальні органи міністерств і відомств України,  

сільські, селищні ради 

6 Відповідальний 

виконавець програми 

Управління економічного розвитку, торгівлі, 

промисловості, інфраструктури та надання 

адміністративних послуг райдержадміністрації 

7 Учасники програми Структурні підрозділи райдержадміністрації, 

територіальні органи міністерств і відомств України,  

сільські, селищні ради 

8 Термін реалізації 

програми  

2016 рік 

9 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми 

Згідно з відповідними бюджетними призначеннями 

 

 

 
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Голованівської  

районної ради 

від 25 грудня 2015року 

№ 31 

 

 

 

ПРОГРАМА 

економічного і соціального розвитку 

Голованівського району на 2016рік 
 

ЗМІСТ 

 І. Вступ 

  1.2. Основні заходи щодо  економічного і соціального розвитку району  

1.3  Мета  та основні пріоритети економічного і соціального розвитку  району   у         

2015  році 

Аналіз соціального і економічного розвитку за 2014 рік та очікувані показники 

Формування конкурентного середовища 

Бюджетна та податкова політика             

Інвестиційна діяльність 

Промисловість   

Інноваційна діяльність 

Підприємництво та регуляторна політика  

Споживчий  ринок, послуги, зовнішньоторговельний оборот 

Транспорт   

Охорона навколишнього середовища 

Енергозабезпечення та енергозбереження 

Демографічна ситуація, зайнятість населення, ринок праці та заробітна  плата 

Соціальне забезпечення, підтримка сім'ї, дітей та молод 

Розвиток освіти 

Розвиток медицини  

Розвиток культури    

Фізичне виховання і спорт 

Агропромисловий комплекс 

 

ІІ. Організація  контролю за виконанням  Програми 

Додатки: 

Основні показники економічного і соціального розвитку Голованівського району. 

Перелік   державних  цільових  та  обласних  програм,  які будуть діяти   у 2016 році .   

Заходи спрямовані на реалізацію  Стратегії  економічного  та  соціального  розвитку  

Голованівського   району  у  2016  році 

 



 
 
ВСТУП 

Програма економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2016 рік (далі-програма) розроблена 

відповідно до завдань і положень, визначених такими законодавчими та нормативними документами, а саме: 

 Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів», 

 Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10 жовтня 2014 року № 390-р «Про 

розробку проекту  програми соціального і економічного розвитку  Кіровоградської області на 2015 рік» 

 Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 жовтня 2014 року №278-р. 

 постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року №1001 «Про затвердження Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»; 

 постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року №614 «Про затвердження Програми 

запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади»; 

  

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». 

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

планування. 

 

Програма включає аналіз соціально-економічної ситуації в  за 2015 рік, основні прогнозні показники 

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

капітального будівництва, перелік галузевих програм. 

 

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

на  2016 рік, передбачає комплекс взаємоузгоджених заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей, 

відповідно до визначених напрямів. 

 

Програма 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 2016 році. 

1.2. Основні заходи щодо регіонального розвитку у 2016 році  

конкретизуються у таких частинах програми : 

 

1. Основні показники соціально-економічного розвитку Голованівського району на 2016 рік. 

2.Перелік районних цільових програм розвитку відповідних галузей, які будуть діяти у 2016 році. 

1.3. Мета  та основні пріоритети   економічного і соціального 

 розвитку Голованівського району у 2016 році 

 

Метою економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2016 рік є підвищення 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості району, поліпшення матеріального добробуту населення. 

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА 2015 РІК ТА ОЧІКУВАНІ 

ПОКАЗНИКИ 

Динаміка розвитку  економіки,  стан використання природного, виробничого та трудового 

потенціалу 

- обсяг реалізації промислової продукції, (робіт, послуг), за 12 місяців 2015 року очікується в сумі  

2262154  тис. грн. ( 100,2 %.); 

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

3400 грн. (117,4%); та у 2016 році-4141 грн 121,8%. 

-  за підсумками січня-серпня 2015 року в Голованівському районі працевлаштовано –185 чол. при 

плановому показнику 300, що становить 61,6    %. 



- в економіку району надійшло на 01.01.2015 - 4121,1 тис.дол.США , а на 01.07.2015 року          3498,5 

тис.дол.США. Район займає 5% у загальному обсязі. 

- мережа закладів торгівлі та надання послуг збільшилась  ; 

-  обсяг роздрібного товарообороту очікувано складатиме 90%,   

     -  проведено реконструкцію Лебединської  ГЕС  підприємством ПП «АВКУБІ» с.Лебединка  4500 тис.грн 

власних коштів на черзі проведення тестування та введення в експлуатацію. (Для виробництва електроенергії  з 

подальшою реалізацією на енергоринку  країни по «зеленому» тарифу) 

     -  Побудовано 3 міні гідроелектростанцій  ТОВ "Гідроенергоінвест" на території 

            сіл Перегонівка, Полонисте, с. Давидівка, потужністю 200 кВт кожної, 3 робочих місць загальна вартість 

проекту 44 000 тис.грн.(Перегонівка – 17 млн.грн., 

            Полонисте – 12 млн. грн., Давидівка 15 млн.грн.) 

   - у розвитку агропромислового комплексу району спостерігається ріст  ВП до відповідного періоду 

минулого року у 2015 році на 6,4, у 2016 зниження -97,8%. 

-  демографічна ситуація  характеризується зменшенням чисельності населення через   його природне 

скорочення.  

Чисельність наявного населення на 1.10.2015 року становить 31,139 тис.чол.,  

 з них сільське -19,252 тис.чол., міське -11,887 тис.грн. 

- на початок 2016 року очікується обсяг прямих іноземних інвестицій в сумі 4,100 млн.дол.США або 

101,5%, обсяг експорту залишиться на рівні минулого року .  

 

Освітянська галузь району має бюджет на 2015 рік -51,5 млн.грн. З них профінансовано на 

01.12.2015 – 43,9 млн.грн. (Зарплата – 35,6 млн.грн, енергоносії -9,0 млн.грн., харчування -1,8 млн.грн.). 

Охорона здоров’я  бюджет 22  млн.грн.  Профінансовано 19,7 млн.грн. 

(зарплата -6,9 млн.грн., енергоносії – 1,2 млн.грн., харчування – 0,074 млн. грн). 

Бюджет галузі культура  на 2015  рік складає  5,3 млн. грн. Профінансовано 3,9 млн. грн. (Зарплата 

11,8 млн. грн., енергоносії -0,620 млн. грн. харчування -0,145 млн.грн.). 

 

Дані галузі як і по всій країні потребують значних капіталовкладень. 

   

На спорт заплановано – 0,851 млн. грн. Профінансовано 0,738 млн. грн. З них на зарплату -0,528 

тис.грн., енергоносії 0,061 тис.грн. 

 

Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери 

- зменшення обсягів будівельних робіт,  

- певна кількість підприємств спрацювали з негативним фінансовим результатом; 

- наявна заборгованість за спожиті енергоресурси ; 

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

- недостатньо коштів у бюджеті на проведення реконструкції об’єктів соціальної сфери; 

- 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 анти конкурентних 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. 

2. 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; 

3. Кількісні та якісні критерії виконання програми: 

Забезпечення цивілізованих проявів гри на товарних ринках; 

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів під час державних закупівель. 

 

4. Головні проблеми: 

Прояви недобросовісної конкуренції, наявність антиконкурентних 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; 

Спотворення результатів торгів та інших порушень законодавства під час закупівель товарів, робіт і 

послуг за державні кошти. 

   Бюджетна та податкова політика 

Оцінка поточної ситуації 

Бюджет району на 2015 рік був сформований на підґрунті положень Бюджетного та Податкового кодексів 

України.   

За 11 місяців 2015 року надходження  податків  і  зборів  до  бюджетів  усіх  рівнів складають   85 658,1 

тис. грн.,  що становить 109,6 % до плану (78 175,2 тис. грн.)  та 143,1 % до минулого року. 

До  місцевого  бюджету  мобілізовано  57 955,5 тис. грн.  при плані  52 673,4 тис. грн., що  на 10,0% 

більше до плану та на 19,0% до відповідного періоду минулого року. 

До державного бюджету виконання склало 27 702,6 тис. грн. при плані  25 501,8 тис. грн., і відповідно 

становить 108,6% та 248,5% до 11 місяців минулого року.  

Відповідно мобілізовано коштів на податок на прибуток підприємств на 15,0% більше до доведеного 

завдання. Плата за користування надрами становить 232,1%. Також збільшено надходження рентної плати за 



спеціальне використання лісових ресурсів (279,2), військовий збір (118,8%), єдиний податок 107,7%, 

екологічний – більше на  16,6%, інші. 

Загальний фонд у січні – листопаді 2015 року виконано в сумі 49 051,3 тис. грн., що на 23,2% більше 

планових завдань (39 827,7 тис. грн.).  

           На підприємствах, де мало місце нарахування заробітної плати нижче законодавчо встановленого 

мінімального рівня проведено вивчення стану дотримання законодавства з оплати праці, довідки направлено до 

прокуратури. 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, які згідно даних 

управління Пенсійного фонду України в Голованівському районі виплачують заробітну плату найманим 

працівникам в розмірі, меншому за мінімальний.  

Станом на 01.12.2015 в  Голованівському районі   виникла заборгованість із виплати  заробітної  плати 

у сумі 557,6 тис.грн по підприємству ДП «МВЗ» ДАК «Укрмедпром». Неодноразово зверталися до 

вищестоящого керівництва по погашенню боргів по сплаті заробітної плати. 

 

Проблемні питання 

недостатність законодавчо встановлених повноважень, якими наділені органи місцевого 

самоврядування щодо запровадження нових більш ефективних податків та зборів; 

незабезпечення законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати підприємствами малого 

та середнього бізнесу; 

- наявність фактів приховування доходів суб'єктами підприємницької діяльності і фактичних виплат 

найманим працівникам, що суттєво впливає на наповнення бюджету, та відсутність законодавчого 

врегулювання цієї проблеми; 

 

Цілі та завдання на 2016 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 2016 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   

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

комунального господарства, транспорту, соціальний захист населення; 

зменшення недоїмки до бюджету . 

 

Інвестиційна політика  

         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.  



       Обсяги капітальних інвестицій становлять -54,477 млн.грн. (за І півріччя 2015 року).   

 Відповідно на одну особу 1740,5 грн. Займає 4,2% в обласному показнику. 

Обсяг іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 01.01.2015 становить - 4121,1 тис.дол.США , а на 

01.07.2015 року -3498,5 тис.дол.США. Район займає 5% у загальному обсязі. 

На одну особу 112,5 дол.США 

Планується обсяг капітальних інвестицій отримувати в сумі 106 млн.грн, що становитиме 106% до 2015 року. 

А іноземні інвестиції становитимуть 4,1 млн.дол.США тобто ріст на 1,5 %. 

Іноземні інвестиції залучалися: 

К/К «Мустанг, АФ «Хлібороб» ТОВ, ТОВ «Укрмайнінг ЛТД», ТОВ «Грузянка», ТОВ «Відродження», ТОВ « 

Рапсо-Дія», ТОВ «Гелікон-Д». 

Проблемні питання 

- недостатня розгалуженість інженерної та соціальної інфраструктури; 

- застаріла та аварійна забудова територій району. 

 

Цілі та завдання на 2016 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   – 14.  

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

та підприємства переробної і добувної промисловості :ТОВ»КЛК», ТОВ «Відродження«, ТОВ «Олександрія 

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

Основною бюджетоутворюючою галуззю народногосподарського комплексу регіону, яка зумовлює 

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

облікового кола, якими  реалізовано промислової  продукції за  на  суму 2069689,8 тис.грн. (143%). 

Збільшено виробництво в галузях: легкій промисловості, металургії, лісовому господарстві. 

За підсумками року очікується   більше 2253  млн.грн. 

Збільшено виробництво в галузі: лісового господарства. 

Добре спрацювали у даному періоді такі підприємства району: ТОВ «КЛК», обсяг реалізації якого 

складає 33464,6 тис.грн., та більше проти рівня минулого року на 69%,  ТОВ «ПФК» обсяг реалізації якого 

складає 1545917тис.грн., та більше проти рівня минулого року на 32,6%, ДП «Голованівське лісове 

господарство» на 4896,2 більше проти рівня минулого року на 350%, ТОВ «Олександрія – лідер» більше проти 

рівня минулого року на 48%, ТОВ «Метсервісгруп» - більше проти рівня минулого року на 91,1%  

Питома вага виробництва товарної продукції нашого району в обласному показнику займає майже 12%.  

Очікується ріст виробництва в натуральному виразі в 2015 році по підприємствах: 

ТОВ АПК» Розкішна»  - борошно, хлібобубулочні, олії. 

ТОВ «РапсоДія « олія, 



ПП »Ліссва» - швейні вироби. 

 В 2016 році по підприємствах: 

ТОВ «Олександрія Лідер» - абразив, щебінь, 

ТОВ «Відродження» -олія соняшникова, пелети, 

СТОВ «Урожай» борошно, корми. 

 У 2015 році планується відновлення роботи ДП «МВЗ» ДАК «Укрмедпром».                   

 

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 оборотного 

водопостачання.    

На даний час активно ведуться 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. 

На сьогодні розпочато 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». 

 

Найменування 

природоохоронних заходів 

Етапи реалізації Розмір 

інвестицій 

Рік 

впроваджен

ня 

Заміна 1-го ступеня газоочисного 

устаткування ТВП №4 

Закупівля, монтаж, введення в 

експлуатацію 

2 928 350 серпень 2015 

Модернізація газоочисного 

устаткування ТВП №1-4 

Проект ТВП №1,2; 

Закупівля устаткування ТВП №1,2; 

Монтаж, введення в експлуатацію ТВП 

№1,2; 

Проект ТВП №3,4; 

Закупівля устаткування ТВП №3,4; 

Монтаж введення в експлуатацію ТВП 

№3,4 

328 000 

* 

* 

* 

* 

* 

2015 

2016 

2017 

2015 

2016 

2017 

Реконструкція аспіраційного 

обладнання металургійного цеху : 

отм.+17м, відділення магнітної 

Проект  

Закупівля обладнання, монтаж, ввід в 

эксплуатацию 

300 000 

* 

* 

2015 

2016 

2017 



сепарації. 

Реконструкція  аспіраційного 

обладнання спалювального цеху : 

великого відділення, середнього 

відділення, перевантаження і 

відділення шихтарника 

Проект  

Закупівля устаткування Монтаж, 

введення в експлуатацію 

510 000 

* 

* 

2015 

2016 

2017 

Реконструкція газоочисного 

устаткування сушарних барабанів 

№1-2 

Проект  

Закупівля устаткування Монтаж, 

введення в експлуатацію 

686 400 

21 821 280 

5 424 120 

2015 

2016 

2017 

 

ТОВ «Побужський  феронікелевий комбінат» за 1-3 квартал 2015 року реалізований проект зміни 

природного газу як  палива на пиловугільне, на  сушильному відділені. 

Заміщено при реалізації проекту 650-700 тис.м
3
/міс. природного газу.  

Вартість проекту складає 38,7 млн. грн. Фінансування проводилося за  рахунок власних коштів. 

2016 рік 

 1.Перевід РТП-1 на технологію  низького відновлення. Отримання  більш  багаточернового  

феронікелю. (до 44% Ni  в металі) 

 2. Перевід  сушильного відділення з природного  газу на пиловугільне паливо. 

 3.Робота котельні на  власному вугіллі. 

 4. Дожегатель на ТВП-3 

 5. Технологія переплаву  власних концентратів в РТП 

 6. Примінення в якості  розкислювача феросіліційових брикетів,що дозволяють замінити феросиліцій 

ФС-45 на феросиліцієві       брикети. 

На 2016 рік  планується: 

1. Брикетування руди мілкої фракції, що  сприятиме зниженню циркуляційного  навантаження на 

електрофільтри. 

2. Заміна  пристроїв  горіння теплогенератора   на дільниці  ПУТ, що приведе до  зниження    витрат 

природного газу. 

3. Використання  вугілля з низьким  вмістом сірки Українських родовищ. 

4. Використання тепла   від рідкого шлаку.  

 

Цілі та завдання на 2016  рік: 

         Будівництво елеватора загальним об’ємом зберігання 50000 тонн зернових та технічних культур (4 по 5 

тис.тонн металевих силосів та 3 по 10 тис.тонн силосів); 

         Розвиток і модернізація ДП «Межиріцький вітамінний завод» ДАК Укрмедпром»  

         Пошук інвестора та відновлення кар’єру по виробництву чарнокіту на базі Лебединського родовища; 

          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  1396 суб’єкта господарювання, в т.ч.: 

- фізичних       –  959 осіб; 

- юридичних   –  437 осіб. 

В тому числі фермерських господарств більше 90. 

Торговельна і побутова  мережа в районі і складає 247  та 50 об’єкта відповідно, також  55 ларьків,  32 

кафе, бари, 1 ресторан та 10 автозаправочних станцій.  

          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 – 3 одиниці. 

 Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення – 52,0 од. 

 Частка найманих працівників середніх підприємств у загальній кількості найманих працівників – 

58,8%. 

 Частка найманих працівників малих підприємств у загальній кількості найманих працівників – 41,2%. 

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

реалізованої продукції (робіт, послуг) – 63,9%. 

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

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

 Площа земельних ділянок , наданих суб’єктам підприємницької діяльності для розвитку бізнесу, в 

розрахунку на одиницю населення – 17,5 кв.м. 

              На 1 листопада адміністратором центру адміністративних послуг зареєстровано 4561 заяв на надання 

адміністративної послуги. З них надано дозволів  2896, (інші це – відмови 131), надано консультацій – 1259 

Проблемні питання 

- нестача фінансово-кредитних ресурсів. 

 

Цілі та завдання на 2016 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, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності»; 

здійснення моніторингу виконання затверджених стандартів надання адміністративних послуг та 

термінів отримання дозвільних документів 

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.        

Торговельна і побутова  мережа в районі і складає 247  та 50 об’єкта відповідно, також  55 ларьків,  32 кафе, 

бари, 1 ресторан та 10 автозаправочних станцій. 

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



      Значна роль відводиться ринкам з продажу продовольчих та непродовольчих товарів. 

 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.   

Експортувалася продукція – харчові та мінеральні продукти, олія, лісоматеріали. Експорт  зріс.  

Експортовано продукції на суму 13601,1 тис.дол.США., що складає 17585,9 %. На одиницю населення 438,7 

дол.США. Сума  постачання збільшилася за  рахунок  підняття євро. 

ДП «Голованівське лісове господарство» експортує деревину в Литву, Чехію, об’єм  постачання  не 

змінився   в порівнянні з попереднім роком. Договора   на поставку товару строком  на один рік будуть  

заключні на 2016 рік в  грудні 2015 року.  

Підприємство ТОВ «Олександрія –Лідер» постачає  товар (щебінь) на Румунію, обсяг  утримується на 

тому ж рівні, що і в попередньому році. Договора  заключаються згідно  специфікації. 

 ТОВ «КЛК», ТОВ «Відродження» експортує свою продукцію в Африку, Азію, Європу. 

   

Проблемні питання 

 зменшився ринок збуту готової товарної продукції 

Очікувані результати 

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

Відкриття нових робочих місць завдяки відновленні роботи ДП «МВЗ» ДАК «Укрмедпром». 

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. 

 Згідно статистичних даних вантажні перевезення автомобільним транспортом в районі за січень –

серпень 2015 року склали –  120,5тис.тонн, що складає 142,8% до рівня минулого року.  

Вантажооборот -7,1 млн.ткм. і до 2014 року -110,1%. 

Пасажирські перевезення склали 16,7 тис.чол. або 75,2 % до рівня попереднього року, а пасажирооборот -2,1 

млн.пас.км, що склало 78,9%. 

 

Діє два із чотирьох маршрути загального перевезення  с. Розкішне  -    смт. Голованівськ,  с. Цвіткове - 

смт. Голованівськ с. Люшнювате - смт. Голованівськ, які здійснює офіційний перевізник району ФОП Болобан 

Є.В. 

Перевезення здійснюються регулярно за маршрутами. Затвердженні паспорти маршрутів на кожний з 

напрямків 

Основними проблемами є:  

 низька якість покриття автомобільних доріг району; 

 високий ступінь зношеності основних фондів усіх видів транспорту та дорожнього господарства. 

 

Цілі та завдання на 2016 рік 

насамперед забезпечення перевезень пасажирів у звичайному режимі руху; посилення   роботи   з   

безпеки   пасажирських   перевезень пасажирів, особливо автомобільним транспортом. 

 

Очікувані результати 

- поліпшення транспортного обслуговування ; 

- покращення фінансово-господарської діяльності транспортних підприємств. 



Охорона навколишнього природного середовища 

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.   

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 міста залишаються промислові 

підприємства, транспорт. 

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

району сплачено 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 «Перегонівський цегельний завод»  та інші.   

Проблемні питання 

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

життєдіяльності; 

- недостатнє фінансування природоохоронних заходів. 

 

Цілі та завдання розвитку на 2016 рік 

- 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; 

- запобігання виникненню стихійних сміттєзвалищ; 

- збирання та утилізація небезпечних промислових відходів; 

- 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, 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. 

 В районі проводиться активна робота щодо впровадження заходів з енергозбереження. Виробництво 

альтернативних видів джерел енергії (пелети) здійснюють  виробники ТОВ «Відродження» та ТОВ «РапсоДія».  

Даними підприємствами придбано механізми гранулятори по виготовленню пелетів із відходів 

(лушпиння) соняшника, даними підприємствами за перше півріччя виготовлено 4962 т. пелетів. 

У закладах соціальної інфраструктури в минулих роках встановлено і запущено котли, які працюють на 

альтернативних видах палива і мають високу енергоефективність. Підприємство ПП «АВКУБІ» за власний 

рахунок провело реконструкцію котелень та опалювальної системи. Такі котли вже працюють в  НВК 

«Голованівській ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т. Г. Шевченка» - гімназії, Побузькій ЗШ І-ІІІ ст., НВК «Перегонівській ЗШ І-

ІІІ ст. - ДНЗ»  та Голованівській ЦРЛ, Троянській амбулаторії, Голованівський РБК, Межирічківська, 

Молдовська ЗШ.  



В минулих роках проведена реконструкція систем опалення Побузької ЗШ І-ІІІ ст. із заміною котлів на 

енергоефективні, реконструкція системи опалення Голованівської НВК  із заміною котлів на енергоефективні, 

утеплення стелі, заміна вікон, дверей, реконструкцію котельні та встановлено енергоефективні, заміна вікон та 

дверей на енергоефективні у приймальному та пологовому відділеннях Голованівської ЦРЛ, встановлення 

енергоефективних вікон у дитячому садку в с. Межирічка та с.Молдовка, встановлення енергоефективних вікон 

у спортивному залі у Клинівській  ЗШ І-ІІІ ст., проводилася  реконструкція котельні та системи опалення 

Побузької селищної лікарні, встановлення енергозберігаючого котла в Межирічківській ЗОШ І – ІІІ ст.. 

Проведений ремонт, реконструкція системи опалення заміна вікон та дверей на енергоефективні  у 

Троянському дитячому садку.  Замінені вікна на енергоефективні в дитячому садку в с. Грузьке, також за 

спонсорські кошти., в НВК «Молдовська ЗОШ» провела заміну  енергоефективного котла, та чистку системи 

опалення. Проведена заміна 4-х енергоефективних вікон (ІІ – 6,4 тис. грн), в січні 2014  встановлені  1 

енергозберігаючі двері (ІІ – 1,6 тис. грн.. ) в  НВК «Перегонівській ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» за спонсорські кошти, 

проведена чистка системи опалення. 

Встановлено 2 енергозберігаючі вікна за спонсорські кошти і в Лебединській  ЗШ І-ІІІ ст. (ІІ – 4,5 

тис.грн.)  

А у липні 2014  замінено 6 склопакетів у харчоблоці Голованівської ЦРЛ також за спонсорські кошти 

суб’єктів господарювання.  

В разі надходження субвенцій  буде проведено капітальний ремонт Голованівського районного 

будинку культури, який включає в себе ряд енергоефективних заходів, в тому числі заміну вікон та дверей на 

енергоефективні.  

Продовжується поступова заміна ламп на більш енергоефективні. Проводяться інші заходи для 

дотримання розпорядниками бюджетних коштів лімітів споживання енергоносіїв, так закладах соціальної 

сфери проводиться заміна енергозберігаючих лампочок.  

У районі Голованівському  за 2015 рік. було виконано наступні енергоефективні  заходи: 

      Проведено заміну вікон на енергозберігаючі в Липовеньківській ЗШ І-ІІІ ст. за спонсорські кошти на 16000 

грн. 

       Проведено заміну котлів в НВК «Розкішенській ЗШ І-ІІ ст» ДНЗ за спонсорські кошти на суму 19 000 грн.  

       Проведено заміну котла  в НВК «Семидубській ЗШ І-ІІ ст.»  за спонсорські кошти на 18 000грн.- замінено 4 

віконні блоки на енергоефективні у Перегонівському будинку пристарілих на суму 10 000 грн. 

       Замінено 14 віконних блоків на енергоефективні у приміщенні районної ради на суму 53 000 грн. 

      Заміна дверей на енергоефективні у Побузькій селищній раді 8 000 грн. 

      Заміна  насоса на опалювальному котлі в ДНЗ «Сонечко» 5 000 грн.. 

      У Побузькій селищній  лікарні провели утеплення приміщення  на  суму 

 100 000 грн. та продовжується  реконструкція терапевтичного відділення за кошти місцевого  бюджету. 

Замінено насос для водопостачання у «Свірнівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст.» за кошти місцевого 

бюджету на суму 2800 грн.,   заміна  енергоефективних дверей у Капітанській ЗОШ за спонсорські  кошти на 

суму 12000 грн., заміна  енергоефективних вікон – 2 шт. в поліклінічному відділенні Голованівської ЦРЛ 2 

вікна за кошти місцевого бюджету на суму 42172 грн.,  заміна  енергоефективних вікон – 10шт.у дитячому 

відділенні Голованівської ЦРЛ за кошти місцевого бюджету на суму 30717 грн., Заміна   енергоефективних 

вікон - 4шт. в Голованівському районному  будинку культури за кошти  місцевого бюджету  на суму 13394 грн. 

Заміна енергоефективних лампочок - 4 шт.  вуличного  освітлення  в Голованівській селищній раді, 

заміна енергоефективних лампочок-5шт. в приміщенні відділі освіти, молоді та спорту.Голованівської  

райдержадміністрації. 

У 2015 році у Перегонівському будинку пристарілих було проведено заміну 4 віконних блоків на 

енергоефективні на суму 10 тисяч гривень. 



Розроблений та затверджений головою Голованівської райдержадміністрації енергетичний паспорт, 

щодо споживання ПЕР бюджетними установами та організаціями всіх рівнів району. 

В сільському господарстві:АФ ТОВ „Хлібороб” впровадить облік електроенергії лічильниками з 

таймерами для роздільного обліку електроенергії за кошти підприємства. Енергоефективність (ПЕР у натур. 

од)- 0,3 кВт. 

ТОВ АПК «Розкішна» , та АФ ТОВ «Хлібороб» 

-  Заміна електроламп  накалювання на люмінесцентні за кошти підприємства; 

- Для зменшення витрат палива закуплено та переконструйовано машини для збільшення  об’єму 

перевезень зернових культур; 

- Реконструйовано зерносушарку для зменшення витрат палива  та збільшення продуктивності; 

- Впроваджено лічильники витрат палива для раціонального його використання. 

  Деякі з господарств придбали і встановили лічильники мотогодин для контролю витрат палива. 

  Господарства використовують сучасну техніку, технології, що дозволяє  значно економити кошти, 

енергоносії, зменшувати енергозатрати. Завершується заміна двигунів тракторів Т-150 Г і Т -150 К на двигуни  

ЯМЗ -236 для покращення роботи та значного зменшення  витрат палива при роботі цього транспорту. 

Одним із перспективних напрямків впровадження енергоефективних технологій та альтернативних 

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

гідроелектростанцій малої потужності на р. Ятрань.  

Побудовано 3 міні гідроелектростанцій  ТОВ "Гідроенергоінвест" на території сіл Перегонівка, 

Полонисте, с. Давидівка, потужністю 200 кВт кожної, 15 робочих місць загальна вартість проекту 44 000 

тис.грн.(Перегонівка – 17 млн.грн., Полонисте – 12 млн. грн., Давидівка – 15 млн.грн.) 

Проведено реконструкція Лебединської  ГЕС  підприємством ПП «АВКУБІ» с.Лебединка  1500 тис.грн 

власних коштів на черзі проведення тестування та введення в експлуатацію.  (Для виробництва електроенергії  з 

подальшою реалізацією на енергоринку  країни по «зеленому» тарифу) 

Загалом  у 2016 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 2016 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.  

Чисельність наявного населення на на 1.10.2015 року становить 31,139 тис.чол.,  з них сільське -19,252 

тис.чол., міське -11,887 тис.грн. Народилося за 10 місяців 2015 року 230 чол., померло – 427 осіб. Природній 

приріст  - мінус 197 чол.  В жовтні народилося 24 , з них 1 мертвонароджене, 52- померло чоловік. 

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 .   

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.  Протягом січня - вересня 2015 року на обліку в 

Голованівському районному центрі зайнятості перебувало   2024 осіб з числа шукаючих роботу, з них мали 

статус безробітного 1253 осіб.  

 Із загальної кількості працевлаштовані службою зайнятості 693 осіб, направлено на професійне 

навчання, підвищення кваліфікації  257 осіб. 

Станом на 01.10.2015 на обліку в районному центрі зайнятості залишилось перебувати 408 

безробітний. 

У звітному періоді поточного року на підприємствами, установами та організаціями створено тимчасові 

робочі місця – 375, які були укомплектовані безробітними.   

Протягом 9 місяців 2015  року надійшла інформація  про 758 вільне робоче місце від  100 роботодавців. 

Загальнодержавні громадські роботи протягом січня - вересня 2015 року в районі проводились в  Журавлинській, 

Клинівській, Троянській, Грузькій, Межирічківській, Семидубській сільських радах, Голованівському ККП  взяли 

участь 55 безробітних 

        За 9 місяців середньомісячна заробітна плата склала  сумі 3318 грн., що збільшилася на 16,9% проти 

рівня минулого року. По області -3115 грн., 113,2%.Кількість штатних працюючих по району -5851 чол. Фонд 

оплати праці за 9 місяців склав 174 719,1 тис.грн. 

Найбільші виплати заробітної плати зафіксовані у промисловому комплексі району. На підприємствах 

основного кола – ТОВ «ПФК», ТОВ «Відродження» ,  ДП «Голованівське ЛГ» . 

         Так середньомісячна заробітна плата штатних працівників майже 5 тисяч гривень сплачується у 

підприємствах ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», ТОВ «Відродження», та 7 тис.грн ДП 

«Голованівське лісове господарство». Відповідно і показник середньомісячної заробітної плати працівників 

усіх галузей по обліковому колу підприємств, установ району зріс. 

За 11 місяців 2015 року заробітна плата працівників в сільськогосподарських підприємствах 

Голованівського району основного облікового кола становить 3015гривень на одного працюючого, що на 749 

гривні (33%) більше порівняно з відповідним періодом минулого року. 

За жовтень місяць 2015 року заробітна плата становила 3022 гривень, порівняно з 2014 роком 

збільшилась на 661 гривні (28%). 



 Серед них найбільші виплати заробітної плати зафіксовані у АФ «Хлібороб» ТОВ, СФГ 

«Колосок» і СГ ТОВ «Урожай».  

За рік очікується по району  в сумі 3400 грн. 

Проблемні питання 

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

заробітна плата 

 

Цілі та завдання розвитку на 2016рік 

- 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 22 %; 

- 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 малозахищеним 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-серпня 2015 року проведено 47 рейдів, в ході яких виявлено 6 

дітей, яких поміщено в кімнату тимчасового перебування Голованівської ЦРЛ. 

Проводяться рейди “Сім’я і діти”, в ході яких протягом 8 місяців 2015 року перевірено та обстежено 35 

сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, про що свідчать 35 складених акти обстеження житлово-

побутових умов. Притягнено до адміністративної відповідальності по ст. 184 КУпАП 3 батьків, винесено 

офіційне попередження служби у справах дітей райдержадміністрації 34 батькам.   

З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі заступником голови 

райдержадміністрації видано відповідне доручення від 17 січня 2013 року № 01-09/5/3, яким передбачено 

протягом 2013-2015 років 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, 26 січня 2015 року заступником голови райдержадміністрації затверджено склад робочої групи та 

графік проведення рейдів на 2015 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, РВ УМВС України 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 2016 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 до міста 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; 

- 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, збільшення серед 

молоді. 

 

ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

Соціальна інфраструктура району це: 

27 загальноосвітніх шкіл, 29 дитячих садків, 

1 Голованівська Центральна районна лікарня, 

1 філія Голованівської ЦРЛ смт. Побузьке, 

1 КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» - який складається з 4 сільських 

амбулаторій та 2 лікарських амбулаторій та 30 фельдшерсько-акушерських пунктів, 

7 музеїв, ( з них  2 – державні ), 

31 бібліотека,  

1 районний будинок культури, 

27 закладів культури клубного типу, 

95 спортивних майданчиків. 

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: 

2 лікарські амбулаторії, 3 сільські лікарські амбулаторії, та 1 сільська лікарська амбулаторія загальної 

практики- сімейної медицини, 30 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 на 2015 році є такщю: 1 

центральна районна лікарня з поліклінікою  та філією в смт. Побузьке, і 1 центр первинної- медико-санітарної 

допомоги. 

Лікувально-профілактичні  заклади району забезпечені необхідними медикаментами для надання безкоштовної 

медичної допомоги, холодильниками та телефонами. 

Чисельність лікарів усіх спеціальностей становить 56 чоловік. Зараховані лікарі інтерни: хірург, інфекціоніст, 

педіатр – 1, лаборант-1, ЗПСМ – 1. 

Лікувально-профілактичні заклади району потребують забезпечення лікарями – терапевтами,   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 2015 року не зареєстровано материнської смертності. Показник малюкової смертності 

становить 9,66 проміле. 

Абсолютна кількість лікарняних ліжок по всьому районі становить 170 ліжок, 140 – в Голованівській 

ЦРЛ та 30 ліжок в Побузькій філії Голованівської ЦРЛ. 

Всього затверджено коштів на січень-серпень в сумі 10236400 тис.грн.  

 Базовим закладом для медичної допомоги ветеранам війни в районі є палати для інвалідів та ветеранів 

Великої Вітчизняної війни на 10 ліжок. На даний час всі палати відремонтовано, облаштовано меблями, 

встановлено холодильники, кондиціонери, телевізори. Протягом 3 кварталів 2015 року по району на 1 хворого 

витрачалося в день 40 гривень на медичне забезпечення та 35 грн. на харчування. 

В Голованівській ЦРЛ було стаціонарно проліковано 58 чоловік з них : 6 воїнів учасників АТО, та 16 

громадян із числа внутрішньо переміщених осіб. 

Один раз на тиждень проводяться профілактичні медичні огляди на дому дільничними лікарями та 

медичними медсестрами. За потребою організовуються виїзди лікарів вузьких спеціальностей для надання 

медичної допомоги. 

Всі дані додаткових методів обстеження надсилаються до обласної лікарні для отримання поглибленої 

консультації вузькими спеціалістами. 

Завершилося  будівництво очисних споруд за рахунок коштів з державного бюджету та районного 

бюджету. 

 Всього профінансовано за 9  місяців 2015 року 15489,177 тис.грн. 

Проблемні питання 

недостатнє фінансове забезпечення лікувально-профілактичних закладів району; 

зношеність медичного обладнання медичних закладів; 

- недостатня забезпеченість санітарним транспортом, особливо первинної ланки;  

- незадовільний   технічний   стан мереж  водопостачання лікувально-профілактичних закладів. 

Цілі та завдання на 2016 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 

Збереження та розвиток мережі навчальних закладів створили 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 становлять 27 загальноосвітніх навчальних закладів: 25 

знаходяться в сільській місцевості, що становить 92,8 % від загальної кількості закладів та 2 в селищах міського 

типу, із них 11 навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний 

заклад», 1 навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад - гімназія», 8 – школи І-ІІІ 

ступенів, 8 – школи І-ІІ ступенів. У 2014-2015 навчальному році у ЗНЗ району навчаються  2595 учнів, що на 29 

менше ніж у минулому році.  

У 2015 році мережа шкіл збережеться і становитиме – 27. Відповідно до плану оптимізації та в зв’язку з 

малою наповнюваність класів у 2015 році буде реорганізовано 5 навчальних закладів, а саме: Крутеньківську, 

ЗШ І-ІІІ ступенів в НВК, Наливайківську ЗШ І-ІІ ступенів в НВК. 

Навчально-виховний процес у закладах освіти району забезпечують 466  педагогічних працівників. 

Мають вищу освіту на рівні спеціаліста – 438; незакінчену вищу на рівні бакалавра – 17; середню спеціальну 

освіту на рівні молодшого спеціаліста – 45.  Спеціалістів вищої категорії – 135; першої категорії – 152, другої 

категорії 72, спеціалістів 147. Вчителів методистів – 13, старших учителів – 79. Працюючих пенсіонерів у 

загальноосвітніх навчальних закладах – 63, що становить 12,0%, із них керівного складу – 3.  

В районі функціонують 29 дошкільних закладів, у тому числі:  

- 19 дошкільних навчальних закладів; 

- 10 в складі навчально-виховних комплексів  «Загальноосвітній навчальний заклад- дошкільний навчальний 

заклад». 

   З них: 4 дошкільні навчальні  заклади селища Голованівськ та Побузьке;  25 дошкільних навчальних 

закладів у сільської  місцевості. Системою дошкільної освіти району охоплено 989 дітей. 

 Програми в галузі «Освіта»: 

- районна програма «Шкільний автобус»; 

- районна програма «Вчитель»; 

- районна цільова програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на 2011-2015 

роки; 

- районна цільова програма на 2011-2015 роки «Шкільна парта»; 

- районна цільова програма розвитку дошкільної освіти на 2011-2015 роки. 

 

Проблемні питання: 

- обмеженість можливостей бюджету та відсутність фінансової допомоги; 

- не фінансується виконання протипожежних заходів підпорядкованих навчальних закладів; 

- в зв’язку з відсутністю коштів не здійснюється передплата фахових видань; 

- частково або взагалі не фінансуються програми «»Шкільна парта», «Вчитель», районна цільова 

програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на 2011-2015 роки. 

 

Цілі та завдання на 2016 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. 

 

Очікувані результати: 

- реорганізовано 2 навчальних закладів  

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

міста долучитися до європейських та світових освітніх програм; 

- досягнення результатів в МАН. 

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. 

Було проведено наступні заходи: 

- Новорічний дитячий ранок; 

- Привітання жителів району з новорічними та різдвяними святами; 

- Свято «Різдвяні передзвони»; 

- Урочистості до Дня Соборності та Свободи України; 

- Заходи до Дня пам»яті героїв Крут; 

- Урочистості та концерт до Дня учасника бойових дій на території інших держав. 

- Учні Голованівської ДШМ і Побузької ДМШ брали участь у Всеукраїнському конкурсі гри на народних 

музичних інструментах «Провесінь», отримали призові місця; 

- Танцювальні колективи Голованівської ДШМ взяли у XXV Міжнародному конкурсі - фестивалі мистецтв 

"Джерело надій" (м.Київ) та отримали дипломи; 

-  Учні Голованівської ДШМ і Побузької ДМШ взяли участь в обласному конкурсі учнів ПСМНЗ 

«Паросток», за що отримали дипломи в різних номінаціях; 

- Урочисті заходи присвячені 200-річчю з Дня народження М.Вербицького та 150-річниці з дня першого 

публічного виконання національного Гімну України; 

- Концерт до Міжнародного дня прав жінок і миру; 

- Мітинг до Дня визволення Голованівщини від фашистських загарбників; 

- Районний огляд-конкурс аматорських театральних колективів «Театральна весна Кіровоградщини».; 

- Фестиваль «Іскринки нашого таланту» серед учнів Побузької ДМШ; 

- Заходи до вшанування річниці Чорнобильської трагедії; 

- Свято хореографічного мистецтва «Весняні ритми» до Міжнародного дня танцю; 

- Учні Голованівської ДШМ взяли участь у ІІ Всеукраїнський  фестиваль- конкурс інструментального 

мистецтва «Свято талантів» та отримали дипломи; 

- Учні Побузької ДМШ взяли участь у Міжнародному конкурсі піаністів ім. Г.Нейгауза та отримали 

призові місця; 

- Учні Голованівської ДШМ взяли участь в обласному конкурсі образотворчого мистецтва «Веселкові 

фарби» і були відзначені нагородами; 

- Учні Побузької ДМШ взяли участь у Святі духової музики «м.Кіровоград) і були відзначенні дипломами; 

- Урочисті заходи з відзначення і святкування Дня пам’яті та примирення, 70-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Європі 1939-1945 рр. і 70-ї річниці завершення Другої світової війни; 

- Учні Побузької ДМШ і Голованівської ДШМ взяли участь у Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Квітуча 

країна», що проходив в м.Умань; 

- Урочистості та святковий концерт до 70-ї річниці Перемоги; 

- Духовий оркестр Побузької ДМШ взяв участь у святковому параді до Дня Перемоги у м.Кіровоград; 

- Презентовано стенд «Небесна Сотня»; 

- Фестиваль воєнно-патріотичної пісні до Дня Перемоги в смт Голованівськ; 

- Концерт учнів Голованівської ДШМ «Ми за мир»; 

- Інформаційне раллі «На перехресті доріг історії культур: День Європи в Україні»; 

- Учні Побузької ДМШ взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Мамо рідна, моя ти молитва»; 

- Звітні концерти учнів Голованівської ДШМ і Побузької ДМШ; 



- Дитячий мистецький фестиваль «Зірочки Голованівщини»; 

- Конкурс «суперчитач літа – 2015»; 

- Бесіди до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища; 

- Конкурс малюнків на асфальті «Єдина Україна»; 

- Урочистості та святковий концерт до Дня медичного працівника; 

- Семінар клубних працівників району; 

- Районний літературно-мистецький фестиваль «Приятранське літо»; 

- Урочистості присвячені 24-й річниці Конституції України; 

- Бесіда «Наркотикам – НІ» до Міжнародного дня боротьби із зловживанням наркотичних засобів. 

- Свято Івана – Купала «На Купала вогонь горить»; 

- Участь учнів та викладачів Побузької ДМШ у селищному концерті, присвяченому святкуванню Дня 

металурга; 

- Урочистий та святковий концерт з нагоди Дня незалежності України; 

- Урочистий мітинг з нагоди Дня державного прапора України; 

- Виставка до Дня незалежності України «Мала моя батьківщина на – лісостепова перлина». 

- Участь у Всеукраїнському конкурсі «Український патріотичний плакат – 2015»; 

- Бібліотечний конкурс «Найкращий читач літа – 2015»; 

- Виставка дитячих малюнків до міжнародного дня миру «Миру – Мир»; 

- Урочистості та святковий концерт присвячений до Дня селища; 

- Екскурсія з бесідою до Дня партизанської слави «Нескорений Спартак»; 

- Всеукраїнське свято театрального мистецтва «Вересневі самоцівти» 

 

Проблемні питання 

- слабка матеріально – технічна база закладів культури і мистецтва району; 

- 20 закладів культури району потребують капітального ремонту; 

- значна кількість сільських закладів культури не опалюються в осінньо – зимовий період; 

- відсутнє фінансування на виконання програм  по галузі «культура» та  заходів. 

Цілі та завдання на 2016 рік 

покращення технічного стану приміщень закладів культури шляхом проведення капітальних та 

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

фінансування; 

вжиття заходів щодо належного проходження опалювального сезону 2015/2016 років та реалізації 

завдань районної програми з відновлення, модернізації та ремонту систем опалення закладів культури району ; 

проведення невідкладних протипожежних заходів; 

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

фестивалів, конкурсів; 

 участь народних та аматорських колективів району, учнів позашкільних мистецьких 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 сектору 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 цьому році розширено мережу гуртків спортивного 

напрямку в загальноосвітніх закладах району з 01 вересня 2014 року відкрито 3 групи баскетболу,1група 

волейболу, 2 групи футболу та 1 група легкої атлетики. 

 В районі функціонує дитячо-юнацька спортивна школа відділу у справах сім'ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації. В школі навчається 324, дітей з якими працюють 9 тренерів-викладачів з дзюдо, футболу, 

волейболу та гирьового спорту. Щорічно в районі проходять традиційні Всеукраїнські турніри з боротьби 

дзюдо присвячені Дню перемоги та Дню Міліції на які приїздять учасники з різних областей та міст України. 

Вихованці спортивної школи успішно виступають на обласних, Всеукраїнських  та Міжнародних змаганнях. 8 

вихованців являються членами збірної команди Кіровоградської області з боротьби дзюдо, 10 членами збірної 

області з гирьового спорту.   

          Значна фізкультурно-оздоровча робота проводиться за місцем роботи громадян. Прикладом цьому може 

бути її організація в ТОВ „Хлібороб” та ТОВ „Чкалова”, де на протязі року проводяться спортивно-масові 

заходи серед виробничих колективів з різних видів спорту. На належному рівні ця робота проводиться і на 

Побузькому феронікелевому комбінаті.  

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» «251-річниці Дня селища» та ін. Всього на протязі року в районі проведено  

25 спортивно-масових заходів та змагань в яких прийняли участь понад 6325 чоловік. 

       Протягом року проведено ряд спортивно-масових заходів, таких як „Всесвітній день здоров’я”, „Всесвітній 

день бігу”, „До дня людей похилого віку”. Традиційними стали заходи „Свято села”, які проводяться в селах 

району спільно з органами місцевого самоврядування.   

          Щорічно разом з військовим комісаріатом проводиться спартакіада серед допризивної та призивної 

молоді. 

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

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

Проблемні питання 

-  низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення. 

 

Цілі та завдання на 2016 рік 

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 та фінансового забезпечення галузі; 

покращання стану здоров'я населення. 

 

Агропромисловий розвиток  

Оцінка поточної ситуації 

В економіці району основне місце належить сільському господарству. Площа сільгоспугідь становить 

76859 га, в тому числі ріллі 71033 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.  



За 11 місяців 2015 року показник виробництва валової продукції по району складає 488415 тис. грн., у 

2016 році передбачається 459701 тис. грн. В тому числі по с/г підприємствах - спостерігається ріст  ВП до 

відповідного періоду минулого року у 2015 році на 6,4, у 2016 зниження -97,8%. 

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 наступних років планується посів культур зернової групи на рівні попередніх років – 37,5 

тис. га  зернових культур, а з 2015 року заплановане незначне зростання посіву соняшнику та 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, удосконалення комплексів спеціалізованих машин для вирощування, збирання та 

післязбиральної доробки урожаю. 

У зв’язку з тим, що Голованівський район вважається ризиковою зоною по вирощуванню 

сільськогосподарських культур, зокрема по вирощуванню цукрового буряку, на 2016 рік  посів цієї культури не 

передбачається.  

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 2016 рік 

Головною метою у 2016 році буде створення сприятливих умов для розвитку високоефективного 

конкурентоспроможного аграрного комплексу району та забезпечення продовольчої безпеки. 

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; 

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

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

 

 

 


