
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ШОСТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  10 червня 2016року                 № 70 

смт. Голованівськ 

 

Про звіт про виконання програми 

соціально-економічного розвитку 

Голованівського району на 2015рік 

На підставі пункту 28 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",  

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника управління економічного розвитку, торгівлі, 

інфраструктури, промисловості та надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації Артвіх І.О.  про виконання програми соціально-

економічного розвитку Голованівського району на 2015рік, затвердженої 

рішенням районної ради від 12 грудня 2014року № 460, взяти до відома. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                 Б.Кучмій 
 

 

 

 

 

 

 

 



Про стан виконання показників  програми соціального і економічного 

розвитку Голованівського району за 2015 рік 

       Підсумовуючи зроблене по виконанню показників програми соціального і 

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

          

Бюджет  і  надходження 

Так, за 12 місяців 2015 року надходження  податків  і  зборів  до  

бюджетів  усіх  рівнів складають   95 983,4 тис. грн.,  що становить 108,4 % до 

плану (88 563,6 тис. грн.)  та 141,9 % до минулого року. 

До  місцевого  бюджету  мобілізовано  64 898,2 тис. грн.  при плані  

59 293,4 тис. грн., що  на 9,5% більше до плану та на 18,3% до відповідного 

періоду минулого року. 

До державного бюджету виконання склало 31 085,2 тис. грн. при плані  

29 270,2 тис. грн., і відповідно становить 106,2% та 243,7% до 12 місяців 

минулого року.  

Відповідно мобілізовано коштів на податок на прибуток підприємств на 

14,6% більше до доведеного завдання. Плата за користування надрами 

становить 233%. Також збільшено надходження рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів (244,5%), військовий збір (121,5%), єдиний 

податок 113,6%, інші. 

 

Загальний фонд у січні – грудні 2015 року виконано в сумі 55 007,4 тис. 

грн., що на 19,1% більше планових завдань (46 172,8 тис. грн.).  

             Перевиконано податок на доходи фізичних осіб на 10,0%, акцизний 

податок з реалізації у 2,7 рази, державне мито – 210,6%, податок на майно на 

26,5% більше до завдання, адміністративні штрафи збільшено на 16,7%, лісовий 

доход  - в 3,1 рази до затвердженого плану. 

 Не виконано бюджет до затвердженого плану по платі за землю  

Наливайківській сільській раді – 96,7%. 

- по єдиному податку – по 11 сільських радах крім Голованівської, 

Побузької, Журавлинської,  Красногірської, Крутеньківської, Люшнюватської, 

Наливайківської, Перегонівської, Пушківської, Семидубської, Розкішненської, 

Межирічківської, Шепилівської. 

- місцеві податки і збори – по Вербівській, Молдовській, 

Наливайківській, Свірнівській, сільських радах. 

Доходи загального фонду не виконано на території 4 сільських рад. 

 

Виконання плану власних надходжень до Пенсійного фонду України в 

Голованівському районі за 12 місяців 2015 року виконано на суму 537,47 тис. 

грн., при доведеному завданні 427,19 тис. грн., і виконання склало 125,8% до 

доведеного плану та 330,8% до відповідного періоду минулого року.  



А виконання плану надходжень додаткових ставок  до Пенсійного фонду 

України в Голованівському районі за січень-грудень 2015 року склало в  сумі 

267,94 тис. грн., при доведеному завданні 225,50 тис. грн., і становить 118,8% 

до доведеного плану та 56,0% до попереднього року.  

 Заборгованості по виплаті пенсій та допомоги станом на 01.01.2016 

немає. 

 

Фінансові  результати,  доходи  населення 

          За 12 місяців поточного року проведено тендерними комітетами 

оголошень на закупівлю товарів, робіт і послуг - 10, в тому числі 3-відкриті 

торги, 7- переговорна процедура.  

          Усього проведено процедур закупівель  з  урахуванням  частин предмета  

закупівлі -   11, з них 1 процедура закупівель відмінена. 

15 учасників, які подали пропозиції,  13 переможців. 

         Загальна річна сума коштів, запланованих замовником для закупівлі 

товарів, робіт і послуг 7970,7 тис.грн. Фактичні видатки за укладеними 

договорами склали на 01.01.2016 року 4766,8 тис.грн. В тому числі товарів 

вітчизняного виробництва на суму – 822,9 тис.грн., послуг – 3943,9 тис.грн. 

 

Середньомісячна заробітна плата 

         Висока 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 12 місяців 2015 року заробітна плата працівників в 

сільськогосподарських підприємствах Голованівського району основного 

облікового кола становить 3013 гривень на одного працюючого, що на 766 

гривні (34%) більше порівняно з відповідним періодом минулого року. 

За грудень місяць 2015 року заробітна плата становила 3343 гривень, 

порівняно з 2014 роком збільшилась на 1221 гривні (57%). 

 Серед них найбільші виплати заробітної плати зафіксовані у АФ 

«Хлібороб» ТОВ, СФГ «Колосок» і СГ ТОВ «Урожай». 

 

            Станом на 01.01.2016 в районі  рахується заборгованість із виплати  

заробітної  плати у сумі 608 тис.грн по підприємству ДП «МВЗ» ДАК 

«Укрмедпром». Неодноразово управлінням економічного розвитку, торгівлі, 

промисловості, інфраструктури та надання адміністративних послуг зверталися 

до вищестоящого керівництва по погашенню боргів по сплаті заробітної плати. 

 

  Створення  робочих  місць 



 З метою зниження соціальної напруги на ринку праці, забезпечення 

продуктивної зайнятості населення в районі реалізовувалися заходи програми 

зайнятості населення. 

            Згідно даної програми  на 2015 рік  заплановано на протязі року 

створення 300 нових робочих місць.  

Згідно інформації по новоствореним робочим місцям за результатами 

звітності, яку подають  суб’єкти господарювання до Голованівського відділення 

Гайворонської МДПІ, протягом 2015 року працевлаштовані – 235 чол., що 

становить 78% до плану. 

 

Промисловість 

            Основною бюджетоутворюючою галуззю господарського комплексу 

регіону, яка зумовлює стабілізацію соціального стану є промисловість. На  

території  району працюють підприємства основного  облікового кола, якими  

вироблено промислової продукції на суму 1 969 998,7  тис.грн. (96,23%) і  

реалізовано промислової  продукції за  на  суму 2 286 429,2 тис.грн (що 

становить 144,5% в порівнянні з минулим роком).  

            Збільшено виробництво в галузі: лісового господарства, металургійні  

промисловості. 

         Добре спрацювали у даному періоді такі підприємства району: ТОВ 

«КЛК», обсяг реалізації якого складає 45790 тис.грн.,  ТОВ «ПФК» обсяг 

реалізації якого складає 2146337тис.грн., та більше проти рівня минулого року 

на 51%, ДП «Голованівське лісове господарство» на 8792,3 тис.грн. і більше 

проти рівня минулого року в 6,3 раз.  

  Питома вага виробництва товарної продукції нашого району в 

обласному показнику займає майже 12,8%.  

ЖКГ 

 Станом на 01.01.2016 заборгованість за житлово-комунальні послуги по 

Побузькому комунальному підприємству «Аква - сервіс 07» населенням 

складає 432,7 тис. грн., інші споживачі –  21,2 тис. грн., місцеві бюджетні 

установи – 7,5 тис.грн., по Голованівському комбінату комунальних 

підприємств населенням– 47,2  тис.грн.,  інші споживачі – 0 тис. грн., місцеві 

бюджетні установи – 2,2 тис. грн., державні бюджетні установи – 6,1 тис. грн.  

          Всі 24 органи місцевого самоврядування затвердили схеми санітарного 

очищення територій (погоджені районною санепідемстанцією).  

Збирання твердих побутових відходів у населених пунктах 

здійснюється комунальними підприємствами, «Голованівський комбінат 

комунальних підприємств» смт Голованівськ, «Аква-Сервіс 07» смт 

Побузьке та  КП «Перегонівка» с. Перегонівка. В інших населених пунктах 

району збирання та вивезення ТПВ здійснюється органами місцевого 

самоврядування, сільськогосподарськими підприємствами.    На виконання 



ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» органами місцевого 

самоврядування для 24 населених пунктів розроблено та затверджено правила 

благоустрою. Побузькою селищною радою затверджено правила утримання 

домашніх тварин на підвідомчій території.  

 Протягом кожного року здійснюються роботи по санітарній очистці, 

прибиранню вулиць, площ, тротуарів, прилеглої території до житлових 

будинків, в’їзди та виїзди з населених пунктів, узбіччя автодоріг. Протягом 

минулого року ліквідовано 52 несанкціонованих сміттєзвалища. 

 

Дорожній  рух 

Стан доріг - найактуальніша і найболюча проблема. Причина– хронічна 

нестача коштів на фінансування ремонтних та відновлювальних робіт. 

Загальна протяжність автомобільних доріг, які проходять територією 

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

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

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

- територіального значення – 36,1 км; 

- обласного значення – 121,5 км; 

- районного значення – 152,9 км. 

В Голованівському районі затверджено «Районну комплексну програму 

розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху 

у Голованівському районі на 2013-2016 роки», з метою створення безпечних 

умов дорожнього руху на автомобільних дорогах та вулицях Голованівського 

району та з метою недопущення діяльності на території району самозайнятих 

перевізників та перевізників, що діють без дозвільної документації. 

Головою райдержадміністрації спільно з управлінням економічного 

розвитку, торгівлі, промисловості, інфраструктури та надання адміністративних 

послуг, офіційним перевізниками району ФОП Болобан, начальником  

Голованівської автостанції ТОВ «Кіровоградавтотранс», начальником ВДАІ 

Голованівського РВ УМВС в Кіровоградській області, начальником районного 

відділу управління ДСНС України в Кіровоградській області, громадськими 

організаціями  була проведена нарада  та організована робота мобільних груп 

для виконання поставлених завдань. Тому з метою забезпечення безпеки на 

автомобільному транспорті при здійснені перевезень пасажирів перед кожним 

випуском транспортних засобів на лінію згідно чинного законодавства 

проводяться рейсові перевірки технічного стану транспортних засобів та 

медичні огляди стану здоров’я водіїв. Проводяться відповідні інструктажі з 

водіями з техніки безпеки руху,охорони праці та протипожежної безпеки. 

Проводяться заплановані роботи з ТО-1 та ТО-2. 

  Діє два маршрути загального 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. 

Щомісяця проводяться планові наради з безпеки дорожнього руху, 

перевезень пасажирів та вантажів з керівниками відповідних підприємств, 

установ та органів державної влади. 

З початку року на автодорогах району працівниками Державтоінспекції 

району було виявлено 389 порушень правил дорожнього руху і складено 

протоколи даних порушень, з них: 

4 – порушень проїзду перехресть;  

96 – керування транспортним засобом у стані сп’яніння; 

1 – порушень швидкості; 

51 – без необхідних документів 

На порушників Правил дорожнього руху накладено адміністративних  

стягнень на суму 42, 313 тис. грн., стягнуто 19, 057тис. грн. в тому числі через 

Державну виконавчу службу 8,670  тис. грн. 

 На 01.01.2016 року затверджений обсяг видатків, спрямованих у 2015 

році за рахунок коштів місцевих бюджетів Кіровоградської  області на 

фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

утримання автомобільних доріг по Голованівському районі склав: загальний 

фонд – 1 495 480 грн., спеціальний фонд – 2 211 578 грн. у тому числі: залишок 

коштів дорожніх фондів – 413 170 грн. та коштів бюджету розвитку – 1 834 509 

грн. Фактично використано на звітну дату: загальний фонд – 1 197 715 грн., 

спеціальний фонд усього – 2 025 967 у тому числі залишку коштів дорожніх 

фондів – 388 030 грн., коштів бюджету розвитку – 1 637 937 грн. 

 Всі використані кошти були спрямовані на якісний  ремонт доріг та їх 

утримання та питання щодо продовження їх реконструкції стоїть на особистому 

контролі голови Голованівської районної державної адміністрації  та першого 

заступника.   

Проведено підготовку грузової та спеціальної техніку, а саме: грузових 

автомобілів – 4 одиниці, автогрейдерів – 1 одиниця, тракторів з відвалом – 1 

одиниця, автонавантажувачів – 1 одиниця, навантажувач Т-156 – 1 одиниця, 

МТЗ-82 -1 одиниця, УРАЛ – 1 одиниця (піскорозкидач), КАМАЗ – 1 одиниця 

(піскорозкидач), КДМ -130 – 2 одиниця. Заготовлено ПММ: посипний 

протиожеледний матеріал 850 тонн. Використано – 800 тонн. 

Крім цього на автодорозі «Ульяновка-Миколаїв» встановлено 44 км 

дорожню осьову розмітку, та  знаки зимового утримання автодоріг. 

Частково виконано  ямковий  ремонт, (10км), доріг  загального 

користування  «Голованівськ-Перегонівка»,»Ульяновка-Миколаїв», 

«Голованівськ-вихід на  автодорогу Р-0,6 

Також головами сільських та селищних рад заключено усні домовленості 

з агрофірмами та підприємствами, які знаходяться на території сільських та 



селищних рад про розчищення вулично-дорожньої мережі у разі погіршення 

погодних умов. 

Проведено  Тиждень безпеки дорожнього руху.  Затверджено План 

заходів з проведення Тижня безпеки дорожнього руху з 09 по 15 листопада 

2015 року.  

Також  відповідно до Плану заходів з проведення Тижня безпеки дорожнього 

руху в усіх підпорядкованих закладах освіти проведено відкриті уроки «Безпека 

на дорозі – безпека життя» за участю представників Голованівського ВДАІ 

УМВС України в Кіровоградській області. 

 

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.    

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. 

           Проводяться 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. 

- Реалізовується проект по реконструкції аспіраційного обладнання 

металургійного цеху : отм+17м, відділення магнітної сепарації за власні 

кошти ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат». 

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. 

 Електроенергія 



Станом на 01.01.2016 року поточна заборгованість за електроенергію 

складає 1784,885 тис. грн. з них, населення – 1784,885 тис. грн., що збільшилася 

на  682,68 тис грн початку року.  

 

Інформація щодо споживання та розрахунків за енергоносії (по всіх категоріях 

споживачів) станом на 01.01. 2016 року 

 

Відповідальні працівники сільських, селищних рад у складі груп 

патрулювання відпрацьовували маршрути по охороні електрообладнання та 

матеріалів. Бригади працівників Голованівського РЕМ ВАТ 

«Кіровоградобленерго» щоденно проводять плановий огляд стану 

енергооб’єктів згідно внутрішнього наказу. На Перегонівській підстанції 

запроваджено постійний відео нагляд з записом на комп’ютер. 

09.04.2015 року в с Наливайка здійснено крадіжку трансформаторної 

оливи 222 кг,  в с Крутеньке була крадіжка  електро дротів марки А-25 (вага-

87,86 кг або 1,292 км), в с Перегонівка 09. 09. 2015 року здійснена крадіжка 

трансформаторної оливи  вагою 210 кг, с Краснопілля 28.08.2015 здійснено 

крадіжка 152 кг трансформаторної оливи,  06 09 2015 року в с Молдовка 

викрадено вакуумні вимикачі 3 шт, 24.12.2015 року здійснено крадіжку 

трансформаторної оливи вагою 170 кг в с. Липовеньке.  

Про всі крадіжки  подано заяви до органів УМВС. 

 

Використання газу  

         Згідно даних Побузької газової дільниці всього абонентів, які 

користуються газом за 2015 рік -2602 осіб. Відключено за 2015 рік – 2 особи по 

заяві, 1 особа за борг. 

Заборгованість  за 2015 рік мають всього 1342 чол. (424,246 тис.грн.). 

За 2015 рік спожито всього – 320 464,28 куб. м. 

         Заборгованість бюджетними установами за 2015 не має  

ними ж використано ДЮТ – 20136 куб. м. та лікарнею– 3994 куб. м. 

 

Енергоносії Спожито станом 

на звітну дату 

Оплачено за 

спожиті 

енергоносії 

станом на 

звітну дату 

млн. грн. 

Заборгованість (з 

урахуванням боргів 

минулих років), млн. 

грн. 

Рівень 

розраху

нків, % 

відп. 

одиниці 

млн. 

грн. 

станом 

на 01.01 

15   

станом на 

01.01.15  

 

Природний газ - - - - - - 

Електроенергія 49,97 44,34 46,57 0,655 1,785 96,14 



 Ринок праці 

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 - грудня 2015 на обліку в Голованівському районному 

центрі зайнятості перебувало 2483 осіб з числа шукаючих роботу, з них мали 

статус безробітного 1679 осіб.  

 Із загальної кількості працевлаштовані службою зайнятості 822 осіб з 

них 629 особи безробітні, направлено на професійне навчання, підвищення 

кваліфікації  283 осіб. 

На початок року на обліку в районному центрі зайнятості залишилось 

перебувати 632 безробітний. 

У звітному періоді 461 особа з числа безробітних брала участь у 

громадських роботах та роботах тимчасового характеру.   

Протягом 12 місяців надійшла інформація  про 895 вільне робоче місце 

від  124 роботодавців.  

За даними обласного центру зайнятості кількість зареєстрованих 

безробітних району на кінець грудня 2015р. становила 632 особи, що на 36,8% 

більше ніж на кінець листопада. 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

роботодавцями до обласного центру зайнятості, в грудні 2015р. порівняно з 

листопадом зменшилася на 39,1% і на кінець місяця склала 14 місць. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

(вакантну посаду) на кінець грудня становило 45 осіб проти 20 осіб на початок 

місяця. 

 

Сільське господарство 

           У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається 

зниження ВП до відповідного періоду минулого року. Так обсяги валової 

продукції сільського господарства склали 458,929 млн. грн. (за оперативними 

даними) – 99,6%, і у сільськогосподарських підприємствах ріст - 298,350 млн. 

грн. –101,4%. 

             

Виробництво тваринної продукції  

по всіх категоріях станом  

на 01.01.2016 склало: 

Виробництво тваринної продукції  

по  с/г підприємств станом  

на 01.01.2016 склало: 



м’ясо – 2317,1 тонн - 103%, 

молоко – 10116,4 тонн - 99%, 

яйця – 18015 тис. шт. – 108% 

 

 м’ясо – 39,1 тонн - 54%, 

молоко – 19,4 тонн - 15% 

яйця – 0  млн. шт. - 0%. 

  

Наявність поголів’я  всі категорії  на 

кінець місяця: 

Наявність поголів’я  у с/г підприємств 

 

Велика рогата худоба по району – 

3516 гол. - 105 %, 

у т.ч. корови -1818 гол. - 104%, 

свині – 11698 гол. - 105%, 

птиця  197,235 тис. гол. - 99%, 

вівці, кози – 2823 гол. –138%, 

коні – 13 гол. - 98%. 

Велика рогата худоба по району – 42 

гол. - 168%, 

у т.ч. корови – 7 гол.-117%, 

свині –302 гол. - 100%, 

птиця  0 гол - 0 %, 

вівці, кози – 720 гол. – 97%, 

коні-15 гол. – 79%. 

 

 За 2015 рік закуплено техніки в районі на суму 128 862 тис.грн 

ТОВ АПК «Розкішна» - 25837,3 тис. грн.: 

-  оприскувач КЕЙС 3330, щіпка гідрофікованаСГП-21 – 2 шт., трактор 

ДжОНДІР 8335Р – 3 шт., сівалка зернова ДЖОНДІР 1810 із зерновим 

бункером 1910, борони -53Т1 – 40 шт., плуг оборотний ЕВРО 

ДІАМАНТ – 4шт.  

ФГ «Колосок » - 123,8 тис.грн. 

- культиватори КПС – 2 шт.,інша техніка. 

ФГ «Колосок » - 123,8 тис.грн. 

- Трактор ДЖОНДІР – 1 шт 

- Борона причепна БП 6– 1 шт 

- Плуг ПО -8П – 1 шт 

Зальна сума 5 823 724 тис грн.. 

ФГ «Єдність» закуплено: 

- Трактор «Білорусь 1 шт 

- Сівалка – 1 шт; 

- Каток ПЗК – 1шт; 

- Трактор ХТП – 1 шт; 

- Сівалка СЗП – 1 шт; 

- Агрегат дисковий – 1 шт. 

Загальна сума – 2 569 000 тис. грн. 

ПП «Люшнювате»: 

- борона дискова – 2 шт; 

- Плуг – 5 шт; 

- Жниварка – 2 шт; 

- Сівалка – 1 шт; 

- Каток – 8 шт; 

- Подрібнювач – 1 шт 

Загальна сума – 4 951 000 тис.грн 

          У галузевій структурі сільського господарства провідне місце займає 

рослинництво.  



 Відповідно залишаються проблеми: 

- майже відсутнє тваринництво у великих ТОВ та ФГ, 

- обігових коштів для багатьох аграріїв не вистачало через недосконалу 

цінову політику на вирощену продукцію, 

- відсутність паритету цін. 

Відділом агропромислового розвитку проводився пошук інвесторів в галузь 

сільське господарство. Подано пропозицію  Проекту ЄС/ ПРООН «Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду» по створенню сільськогосподарського 

виробничого кооперативу (тваринницького спрямування). 

 

Земельні відносини 

 У структурі земельного фонду району сільськогосподарські угіддя 

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

сільськогосподарської освоєності земель. Розораність суші 71,2 %. Ліси та лісо-

вкриті землі займають13,6 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 у користуванні яких перебуває 36,3  тис.га земель. Громадянам 

надані землі у власність та користування на площі  37,8  тис.га 

          Правом передати свої земельні частки (паї) та земельні ділянки в оренду 

вже скористалися 11,732 тис. власників, що складає 68% від загальної кількості 

власників. 

           За умовами укладених договорів оренди землі орендна плата за 

користування земельними ділянками (паями) сплачується у розмірі 3,5% від 

нормативної грошової оцінки, що у грошовому вигляді становить в середньому 

3,29 тис.грн за пай. Також деякими суб’єктами господарювання сплачується 

орендна плата в розмірі 6% (5,6 тис.грн за пай).  

  В оренді орних земель запасу та резервного фонду знаходиться 5004,69 

га. Зареєстровано 180 договорів оренди. Площа земель ненаданих в оренду 

складає 543,67га. Середній розмір орендної плати за 1га земель становить 956,2 

грн., що становить 4% по відношенню до нормативної грошової оцінки. 

За період 2015 року комісією з питань перевірки та перегляду договорів 

оренди земельних ділянок державної власності проведено одне засідання. За 

результатами засідання рекомендовано продовжити договори оренди землі та 

встановити ставки орендної плати в розмірах не менше 3% наступним 

орендарям: 

- Молдовська сільська рада -  СТОВ «Урожай»; 

- Перегонівська сільська рада – ФГ«Явір», ФГ «Рома»; 

- Троянська сільська рада – ФГ» Завальнюка», ФГ «Зеленка», ФГ 

«Григорчака»; АФ «Хлібороб» ТОВ, гр.Підлубна, ФОП Білоус. 



З метою збільшення надходжень до бюджетів, 22 сільськими та 

селищними радами виготовлено документацію щодо поновлення грошової 

оцінки земель населених пунктів. Виконавець робіт - ДП «Кіровоградський 

науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». До ДП 

«Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» 

надійшло  182,63 тис.грн. за виконання робіт з поновлення грошової оцінки 

населених пунктів. Ємилівською, Липовеньківською, Наливайківською, 

Перегонівською, Журавлинською, Троянською, Клинівською сільськими 

радами було проплочено 100% вартості робіт, решта сільських рад проплатили 

лише 20%. 

 Згідно плану-графіку на 2015 рік потребує поновлення грошової оцінки 

смт.Побузьке. Кошти на проведення даних робіт у 2015 році були відсутні. 

На території району знаходиться 251 ставків загальною площею   770,11 га, в 

тому числі 123 ставки  передано в оренду (49 % від загальної кількості 

інвестиційно-привабливих), 2 ставки. 

    

 Малий  бізнес, підприємницька  діяльність 

          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. 

           з початку року адміністратором центру адміністративних послуг 

зареєстровано 5548 заяв на надання адміністративної послуги. З них надано 

дозволів  4614, (інші це – відмови 453), надано консультацій – 1600 

 

Демографічна ситуація 

Демографічна ситуація є не задовільною. Смертність перевищує 

народжуваність. На Голованівщині проживає 31 084  осіб.  

Народилося за  2015 рік 279 чол., померло – 520 осіб. Природній приріст  

- мінус 241 чол. 

Міграційний процес можна сказати не вплинув на зменшення загальної 

чисельності. 

Інвестиційна   діяльність 

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 -54,477 млн.грн. (за І півріччя).   

         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. на 01.01.2016 

-3148,5 тис.дол.США. Район займає 5% у загальному обсязі. На одну особу 

101,6 дол.США 

Прийнято в експлуатацію житла 57 кв.м.  

Виконано інвестиційних проектів за 2015 рік: 

-   Оновлення і модернізація сг агроформувань (придбано техніки за власні 

кошти АФ,ТОВ  на суму   128 862 тис.грн), 

- Придбання техніки ДП «Голованівське ЛГ»  за власні кошти 196 тис.грн. 

(для проведення посадкових та зачисних  робіт в лісовому господарстві), 

     -    Реконструкція 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, 15 робочих місць загальна вартість проекту 44 000 



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

15 млн.грн.) 

- 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., 

- Розпочато реконструкцію аспіраційного обладнання металургійного цеху 

: отм+17м, відділення магнітної сепарації за власні кошти ТОВ 

«Побужський феронікелевий комбінат», 

- Протягом 2015-2017 років планується реконструкція  аспіраційного 

обладнання спалювального цеху: великого відділення, середнього 

відділення, перевантаження і відділення шихтарника інвестиції 

складають 510 000 тис грн  ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», 

- В серпні 2015 року проведена заміна 1-го ступеня газоочисного 

устаткування ТВП №4 на суму 2 928 350 тис. грн. ТОВ «Побужський 

феронікелевий комбінат».  

-  Планується реконструкція газоочисного устаткування сушарних 

барабанів №1-2 в 2015,2016,2017 років на суму 686 400 тис грн , 

21 821 280 тис грн, 5 424 120 тис грн відповідно ТОВ «Побужський 

феронікелевий комбінат».  

Крім цього виконано соціальні проекти: 

замінено вікна 4 шт. на енергоефективні в Перегонівському будинку 

пристарілих на суму 10 тис.грн,  та 5 шт. вікон  і 2шт. дверей  в 

Голованівському районному будинку культури за  спонсорські  кошти на суму -

59600 грн.,придбано дитячі вагові гігрометри за спонсорські кошти ФАП с. 

Новосілка та медичне  обладнання для Молдовської амбулаторії за спонсорські 

кошти 5 тис.грн. 

 В листопаді місяці 2015  проведено заміну  енергозберігаючих лампочок 

-4шт. в приміщенні Молдовської  сільської ради. 

Проведено ремонт центрального колектора водоканалізаційної мережі за 

кошти місцевого бюджету на суму 14 тис.грн. та реконструкцію 

каналізаційного колектора смт.Побузьке  -40 тис.грн.( місцевий бюджет), 

побудовано водопровід до Люшнюватського ДНЗ  «Сонечко» протяжністю 220 

м., придбано бойлер за спонсорські кошти в сумі 10 тис.грн. 

Замінено насос на опалювальному котлі в Побузькому дитячому  садку 

«Сонечко» - 5 тис.грн. за спонсорські кошти, двері у Побузькій селищній раді, 

утеплено приміщення Побузької лікарні . 

Придбана пральна машина Троянському будинку пристарілих  9,5 

тис.грн. (ІІ), а Перегонівському будинку пристарілих придбана  морозильна 

камера  за спонсорські кошти 11,2 тис.грн 

Закуплено енергозберігаючі лампи для вуличного освітлення  по 

Грузькій,  Перегонівській  сільській раді. 

Встановлено булерьян у Вербівському сільському клубі 9,10 тис.грн.  



Виконано роботи КП «Аква Сервіс-07» в смтПобузьке з ремонту 

самотічного колектора на суму 53,781 тис.грн. за кошти місцевого бюджету . 

Проведено ремонт даху дитячого садка №1 смтПобузьке за спонсорські 

кошти ТОВ «ПФК» на суму 38 тис.грн. 

Підприємством ТОВ «ПФК» закуплено2 ігрових дитячих  майданчика  

для смт.Побузьке, які будуть встановлені по вул.Театральній, Першотравневій. 

В Голованівському районному будинку культури за спонсорські кошти 

замінено вікна - 5шт. та 2 дверей на суму-59600 грн. 

Замінено 5 енергоефективних вікон в сільському  клубі за рахунок 

спонсорських коштів на суму- 6000 грн., енергоефективні  вікна - 3шт. в 

Перегонівській ЗШ-3шт. за кошти місцевого бюджету на суму-21000 грн., 

замінено 36  енергоефективних вікон в Голованівському ПТУ-№38 за  кошти із 

спецфонду на  суму-98000грн., замінено 5 енергоефективних вікон в 

Вербівському  сільському  клубі за рахунок спонсорських коштів на суму - 6000 

грн., замінено  енергоефективних 3 вікна  в Перегонівській ЗШ-за кошти 

місцевого бюджету на суму – 21 тис. грн.., замінено 3 енергозберігаючих 

лампочок в приміщенні  Молдовської сільської ради на суму 246 грн. 

Комісії 

          В минулому році проведено 24 засідання комісії з питань забезпечення 

своєчасності виплати та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, 

стипендій та інших соціальних виплат. Відділом з питань праці та соціально-

трудових відносин постійно здійснюється контроль за недопущенням 

виникнення заборгованості із виплати заробітної плати. Згідно плану роботи 

відділом з питань праці та соціально-трудових відносин управління праці та 

соціального захисту населення здійснюється моніторинг дотримання 

законодавства про працю та експертизи умов праці на підприємствах району, 

надається методична, практична допомога. Відділом здійснено 47 вивчень 

законодавства з питань праці на підприємствах району. 

Також, 12 засідань робочої групи по легалізації заробітної плати та 

тіньової зайнятості населення. Робоча група по легалізації заробітної плати та 

тіньової зайнятості   регулярно, у встановлені графіком дні, здійснює перевірки 

суб’єктів господарювання  по легалізації заробітної плати та «тіньової» 

зайнятості. Щомісяця проводяться засідання  робочої групи, на яких 

обговорюється проведена робота з  виявлення порушень трудового 

законодавства.   

          Виплата зарплати бюджетним установам здійснюється вчасно, не 

допускається нарахування працівникам заробітної плати менше або на рівні 

мінімального розміру. 

         Діє комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків 

на сьогоднішній день проведено 12 засідань  комісії. 



        Проведено 4 засідання комісії з питань санації, реструктуризації та 

банкрутства підприємств. 

 Діє комісія з планування, організації дорожнього руху та його безпеки в 

Голованівському районі, проведено шість засідань з питань планування та 

організації дорожнього руху. 

 

Соціальна  сфера 

Не залишається поза увагою місцевої влади соціальна 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. 

 

в медицині 

Діяльність галузі охорони здоров’я була направлена на покращення 

матеріально-технічної бази, а також покращення якості та доступності медичної 

допомоги. 

Основним завданням є забезпечити належне функціонування медичних 

закладів. 

Кількість лікарняних закладів, а також кількість амбулаторно-

поліклінічних закладів в районі на 2015 рік є таким: 1 центральна районна 

лікарня з поліклінікою. 

Лікувально-профілактичні заклади району забезпечені необхідними 

медикаментами для надання безкоштовної медичної допомоги, 

холодильниками та телефонами. 

Чисельність лікарів усіх спеціальностей становить 57 чоловік. Зараховані 

лікарі інтерни: хірург, інфекціоніст,педіатр, лаборант. 

Лікувально-профілактичні заклади району потребують забезпечення 

лікарями – терапевтами, лікарем кардіологом, лікарями – загальної практики 

сімейної медицини. Всі лікарі та середні працівники прийшли передатестаційні 

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

За  12 місяців 2015 року не зареєстровано материнської смертності. 



Абсолютна кількість лікарняних ліжок по всьому районі становить 170 

ліжок, 140 в Голованівський ЦРЛ та 30 ліжок в Побузькій філії Голованівської 

ЦРЛ. 

Базовим закладом для медичної допомоги ветеранам війни в районі є 

палата для інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни на  ліжок. На даний 

час всі палати відремонтовано, облаштовано  меблями, встановлено 

холодильники, кондиціонери, телевізори. Протягом 2015 року по району на 1 

хворого витрачалося 40 гривень в день на медичне забезпечення та   35 гривень 

в день на харчування. 

В Голованівській ЦРЛ було стаціонарно проліковано 80 чоловіки з них ІВВ  10      

чол. 

  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. 

 

в культурі  

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. 

За рік галузь профінансовано на загальну суму 6033,5 тис., у тому числі 

село- 2031,7 тис.грн. З них на заробітну плату з нарахуваннями – 5301,4 тис. 

грн., на село  - 2023,2 тис.грн. На оплату енергоносіїв - 516 тис.грн., 

теплопостачання – 257 тис.грн. Отримано 198,4 тис.грн. позабюджетних 

коштів. 

  Протягом 2015 року найцікавішими туристичними маршрутами та 

місцем відвідування були: «Ми пам'ятаємо! Ми вшановуємо!», «Природа 

нашого краю» та «Історія нашого району», «Духовними пам'ятками 

Голованівщини»,  «Контр-адмірал - О.М.Абаза», «Місцями бойовоїСлави», 

«Цікавини Побужжя». А найпопулярніші об’єкти відвідування: «Дуб – 

велетень», заповідник «Там де Ятрань круто в’ється», музей історії 

Голованівського району, музей підпільної молодіжної організації «Спартак» 

с.Красногірка, «Дерев’яна церква Казанської Божої Матері», що знаходиться в 

с. Надеждівка Голованівського району, музей Ракетних військ стратегічного 

призначення, ігровий будинок, «Місцями бойової Слави», «Цікавини 

Побужжя». 

 

           У 2015 році кошти на розвиток туристичної сфери з районного бюджету 

не виділялися. Витрачено 2 тис.грн. спонсорських коштів. 



Відділом культури, туризму та культурної спадщини Голованівської 

райдержадміністрації було розроблено та впроваджено в дію туристичний 

маршрут: ««Місцями бойовоїСлави», «Цікавини Побужжя» та «Дуб-Велетень»  

           У 2015 році відділ взяв участь у ІV Центрально-українському музейно-

туристичному фестивалі, який проходив у м. Кіровоград. На фестивалі було 

презентовано туристичний потенціал району, вироби майстрів декоративно – 

ужиткового мистецтва, експонати музею «Спартак» с. Красногірка, туристичні 

маршрути, об’єкти природно – заповідного фонду, музеї і пам’ятки архітектури, 

туристично – інформаційний банер «Голованівщина туристична», де висвітлено 

основні туристичні маршрути та об’єкти «подієвого», «екологічного», 

«паломницького», «зеленого», «культурно-пізнавального» і «спортивного» 

туризму. 

 

Соціальний  захист дітей 

З метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності в 

районі проводяться щомісячні рейди “Діти вулиці”, “Вокзал”. Протягом січня-

грудня 2015 року проведено 74 рейдів, в ході яких виявлено 6 дітей, яких 

поміщено в кімнату тимчасового перебування Голованівської ЦРЛ. 

Також  проводяться рейди “Сім’я і діти”, в ході яких перевірено та 

обстежено 60 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, про що 

свідчать 60 складених акти обстеження житлово-побутових умов. Притягнено 

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

офіційне попередження служби у справах дітей райдержадміністрації 56 

батькам.   

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  року регулярно проводились спільні перевірки по місцях 

масового відпочинку молоді: бари, базар, автовокзал, територія парку, торгові 

точки району. Проведено 37 перевірок, в ході яких перевірено 93 

вищезазначених об’єктів. Порушень не виявлено.  

 

Охорона праці та  безпека  життєдіяльності населення 

             Щодо   забезпечення  дотримання правових норм у сфері  охорони праці 

та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань охорони праці, 

профілактики травматизму  виробничого  характеру,  в Голованівському районі  

з 1 по 28 квітня поточного року проводився  тиждень з  охорони  праці. 



Затверджений склад оргкомітету з підготовки та проведення заходів з 

нагоди  Всесвітнього дня  охорони праці, розроблений та  погоджений план 

проведення тижневика.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Проведено нараду присвячену висвітленню питань  безпеки праці та 

проведення тижня  профілактики та культури праці із спеціалістами з охорони 

праці, головами сільських та селищних рад, керівниками   

сільськогосподарських підприємств, установ, організацій. 

       Розміщено на  офіційному  веб-сайті Голованівської райдержадміністрації в 

розділі економіка п.охорона праці «План роботи районної ради з питань 

безпеки життєдіяльності населення на 2015 рік», «План заходів з підготовки та 

проведення у 2015 році заходів з нагоди дня  охорони праці в рамках 

Всесвітнього дня охорони праці під гаслом «Приєднуйтесь до формування 

превентивної культури охорони праці»»,  склад організаційного комітету по 

проведенню заходів з нагоди Всесвітнього дня охорони праці, звернення  

організаційного комітету з підготовки та проведення заходів з нагоди  дня 

охорони праці в Україні, районні заходи з поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища. 

        У 2015 році  проведено 6 засідань районної  ради з питань охорони праці  і  

травматизму  

         Так виконуючи  програму  соціального  і  економічного  розвитку  району 

забезпечено та  перевиконано  показники: 

- надходження: 

- до зведеного бюджету – на  8,4% до доведеного завдання, 

- до державного –  на 6,2% до плану, 

- у 2,43  рази   до рівня минулого періоду, 

- до загального фонду – на 19,1% до доведеного завдання, 

- до місцевого бюджету – на 9,5% до доведеного завдання, 

- до місцевого бюджету – на 18,3% до попереднього року, 

 

         Проаналізувавши виконання показників можна зробити висновок, що 

програмні завдання виконано, хоча на сьогодні існує ряд проблем,   саме: 

 заборгованість за житлово-комунальні послуги по Побузькому комунальному 

підприємству «Аква - сервіс 07» населенням і по Голованівському комбінату 

комунальних послуг; 

 зменшується  чисельність населення, тобто природній приріст мінусовий; 

 існувала заборгованість із виплати заробітної плати, 

 зменшення обсягів будівельних робіт,  

 низький показник по поголів’ю ВРХ у  сільськогосподарських  підприємств. 

 

 

 


