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Вступ 

 Програма економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2012 рік (далі-програма) 

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

документами, а саме: 

 Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів», 

 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». 

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

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

у 2012 році. 

1.2. Основні заходи щодо регіонального розвитку у 2012 році  

конкретизуються у таких частинах програми : 

 

1. Основні показники соціально-економічного розвитку Голованівського району на 2012 рік. 

2.Перелік районних цільових програм розвитку відповідних галузей, які будуть діяти у 2012 році. 

 

Реалізація програми буде здійснюватися шляхом конструктивної співпраці місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців. 

 

1.3. Мета  та основні пріоритети   економічного і соціального 

 розвитку Голованівського району у 2012 році 

 

         Метою економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2012 рік є підвищення 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості району, поліпшення матеріального добробуту 

населення. 

2.Бачення   та  місія програми 

Голованівщина промислово-розвинений район: потужні переробні підприємства, зайняте населення. 

В майбутньому район  міцнішатиме, ростиме, розвиватиметься. Люди тут живуть працьовиті, бережуть пам'ять 

про своїх предків, бережуть минуле і з упевненістю дивляться в майбутнє. 

 

Використовуючи сильні сторони та можливості, як виконавчої влади так і суб»єктів господарювання, 

проводиметься робота по сприянню розвитку промислового комплексу та  розвитку інфраструктури, стабілізація 

та поступове нарощування промислового виробництва, збереження і відновлення  підприємств, що дасть 

можливість  створити нові робочі місця.  

Також поступове відновлення економічного зростання, підвищення технологічного рівня та 

конкурентоспроможності продукції, активізація інвестиційної діяльності, підвищення добробуту населення. 

  
Активізація економічного зростання та підвищення добробуту, а також якості життя населення буде сприяти 

поліпшенню демографічної ситуації в районі, підвищенню ролі трудового потенціалу і, як наслідок, зменшенню 

міграційного відтоку населення з регіону, забезпеченню позитивного сальдо   міграції. 

 
Пріоритет              1.Зміцнення  промислового  потенціалу  та  утвердження                      

конкурентоспроможного аграрного сектора економіки  району 

 



      Для зміцнення промислового потенціалу будуть вживатися заходи щодо: 

 

 Створення виробничих потужностей ТОВ «Гелікон –Д» підприємство із збагачення каоліну, інвестиції 

якого складуть близько 14 млн.грн.,  потужність складе 3 тис. тонн в місць збагаченого каоліну. При запуску 

даного виробництва заплановано створити 40 робочих місць.  

 

 продовження реконструкції птахокомбінату «Грузянка», яким в натуральних показниках потужності 

складатимуть до 1 млн. голів бройлерів та 2,50 тис. тонн м’яса в рік, в розрахунку виходу м»яса із 1 голови -

2,2 кг -  2,5 кг за 45 днів що суттєво підвищить виробництво валової продукції. На виробництві буде залучено 

120 працюючих. 

Обсяг залучених  інвестицій – близько 28 млн.грн. 

 

 реконструкція бувшої бази ОРП під цех по переробці м»яса та напівфабрикатів ТОВ "Укрмайнінг 

ЛТД" смт.Побузьке 

Потужність переробки складе  – 10 тонн в день,  де залучити до виробництва очікується  до 40 працюючих. 

Обсяг залучених  інвестицій – близько 3,5 млн.грн. 

 

 впровадження  енергоефективних технологій із відходів  сільськогосподарського виробництва (пілети із 

соломи) на базі  С ТОВ «Капітанка «с.Капітанка» Голованівського району, потужністю 400 кг брикетів 

(пелетів) за годину , 3 робочих місця  

 

 будівництво цеху по виробництву хлібобулочних виробів смт.Побузьке, очікується створити 10 

робочих місць 

 будівництво теплиць для вирощування овочівництва і садівництва на базі  ТОВ»ПФК» 

 

      Для утвердження конкурентоспроможного аграрного сектора економіки району будуть  вживатися 

заходи щодо: 

  

 впровадження новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур, розширення 

площ під високорентабельними технічними культурами (с/г виробники); 

технічне переоснащення сільськогосподарських  підприємств  шляхом придбання  

сільськогосподарської техніки.; 

 сприяння  реалізації  сучасних інвестиційних проектів  у сфері  птахівництва. 
 

 

 

Пріоритет                    2. Розбудова  та  модернізація  інфраструктури, що сприятиме 

      підвищенню інвестиційної привабливості сіл і селищ району 

 

         Для  забезпечення  реалізації  даного  напряму  будуть  вживатися  заходи  щодо:  

 газифікації   населених   пунктів   

 розширення мережі Інтернет, 

 ремонт  доріг  комунальної  власності в розрізі населених пунктів, 

 реконструкція системи  опалення  в загальноосвітніх школах смт.Побузьке, смт.Побузьке, с.Перегонівка 

 створення товариств  співвласників  багатоповерхових  будинків ( смт.Побузьке); 

 реконструкція та ремонт  систем  водопостачання  ; 

 впорядкування сміттєзвалищ у населених пунктах. 

 

 

Пріоритет                  3.   Підвищення   бюджетоспроможності   району 

         Для забезпечення реалізації даного напряму будуть вживатися заходи щодо:  

 підвищення платіжної дисципліни платників;  

 скорочення податкової заборгованості;  

 детінізації доходів при здійсненні господарської діяльності підприємств; 

 легалізації  «тіньової»  найманої  робочої  сили. 

 

 

Пріоритет          4. Створення сприятливого клімату для малого та середнього бізнесу 

Для забезпечення реалізації даного напряму будуть вживатися заходи щодо:  



 розвитку сучасної інфраструктури підтримки підприємництва та забезпечення ефективної роботи діючої 

громадської  організації «Голованівський районний Центр підтримки і розвитку підприємництва, 

забезпечення роботи Дозвільного центру з видачі дозвільних  документів. 

 

               Пріоритет              5. Забезпечення  соціальної спрямованості    економічного зростання 

Для забезпечення  реалізації  даного напряму будуть вживатися заходи щодо:  

 забезпечення продуктивної зайнятості працездатного населення та підвищення оплати 

            праці;  

 створення умов щодо рівного доступу до здобуття освіти, розвитку дошкільної освіти;  

 забезпечення якісної і доступної медичної допомоги, поліпшення стану здоров’я 

            населення району, поліпшення матеріально-технічної бази сфери охорони здоров’я;  

            ( капітальні ремонти, реконструкції відділень  лікарень і ФАПів); 

(завершення  реконструкції  Побузької  лікарні), 

 розбудова культурно-мистецького простору та збереження культурної спадщини, розвитку фізичної 

культури та спорту , а саме: 

реконструкції музичної  школи  смт.Побузьке,  

продовження будівництва храму лікаря, іконописця, євангеліста, святого апостола Луки в  с.Пушкове. 

          

 

Пріоритет                                        6. Сім’я, діти та молодь 

  розвиток сімейних форм виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  

шляхом влаштування дітей під опіку, піклування, усиновлення, в прийомні сім»ї, ДБСТ та створення щороку 

не менше однієї прийомної сім»ї; 

   профілактика негативних проявів  у молодіжному  середовищі. 

 

 

Пріоритет                                       7. Пенсійне  забезпечення  

 Активізація  роботи комісії  з питань забезпечення  своєчасності  сплати страхових внесків до 

Пенсійного  фонду України  щодо погашення  заборгованості  по платежах  до Пенсійного Фонду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Основні проблемні  

питання соціально-економічного розвитку району 

№ 

з/п 

Зміст проблемного 

питання 

Суть проблеми по вирішенню 

питання 

Пропозиції щодо втручання вищих органів 

виконавчої влади, облдержадміністрації, 

обласної ради щодо вирішення питання 

1. Газифікація населених 

пунктів Голованівського  

району  

Покращення побутових умов 

населення, економія твердого 

палива, зменшення кількості 

забруднюючих викидів 

Вирішення на загальнодержавному рівні. 

Клопотання перед Кабінетом Міністрів 

України щодо виділення субвенцій з 

державного бюджету для газифікації 

населених пунктів. 

 

2. Стан   автомобільних  

доріг   

Дефіцит  коштів 

передбачених на  

фінансування на утримання 

автомобільних доріг 

загального користування  

Покращення автомобільного 

сполучення , економія 

транспортних витрат, 

зниження показників 

аварійності  

Фінансування на утримання автомобільних 

доріг загального користування 

3. Реконструкція системи 

опалення Голованівської 

загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №1, смт 

Голованівськ 

Вичерпався термін  

амортизації, термін 

експлуатації. 

Покращення освітянських  

умов, а також  умов для дітей 

-  учнів.  

Фінансування за рахунок субвенцій з 

державного бюджету. 

4. Реконструкція системи 

опалення Побузької 

загальноосвітньої школи 

 І-ІІІ ступенів, смт 

Побузьке  

Вичерпався термін  

амортизації, термін 

експлуатації. 

Покращення освітянських  

умов, а також  умов для дітей 

-  учнів.  

Фінансування за рахунок субвенцій з 

державного бюджету. 

5. Реконструкція  будівлі 

районного  будинку 

культури, смт 

Голованівськ 

Вичерпався термін  

амортизації, термін 

експлуатації. 

Покращення соціальних  і 

культурних умов  населення 

Фінансування за рахунок субвенцій з 

державного бюджету. 

7. Реконструкція системи 

водопостачання 

с.Перегонівка 

Вичерпався термін  

амортизації, термін 

експлуатації. 

Вирішення комунально – 

побутових послуг, економія 

коштів, зниження тарифів  

Фінансування за рахунок субвенцій з 

державного бюджету. 

8. Будівництво очисних 

споруд Голованівської 

центральної районної 

лікарні 

Відсутність коштів у 

місцевому бюджеті для 

проведення будівництва 

очисних споруд 

Посприяти у виділенні коштів з державного 

бюджету на виготовлення проектно-

кошторисної документації на будівництво 

очисних споруд у сумі 100 тис. гривень та на 

реконструкцію 1470 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Промисловість 

У 2012  році  планується  отримати  обсягів  промислового  виробництва в сумі  ( в цінах 2007 року)   

1 172 709,183,   що складе 107 % порівняно з 2011 роком. 

 

        У  галузі металургійне  виробництво прогнозується у 2012 році ріст обсягів виробництва на  6%  лише за 

рахунок  роботи підприємства ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» , який виробляє  товарну продукцію 

та послуги:  

феронікель, вода питна, кисень, теплоенергія відпущена котельнею, вода технічна, послуги промислового 

характеру і питома вага підприємства  в загальному обсязі виробництва  та реалізації продукції складає  біля   

86% .  

Предметом  діяльності ТОВ»ПФК» є : 

- гірничодобувна  діяльність, 

- виробництво феронікелю, феросплавів, гравію,  граншлаку та похідних від їх  виробництва матеріалів, 

- пошук (розвідка)  корисних копалин.  

      Основний напрямок інноваційної діяльності даного промислового підприємства спрямований на 

впровадження прогресивних технологічних процесів та освоєння нових видів інноваційної продукції. 

       

 ТОВ «Відродження» має приватну форму власності. Підприємство засноване в жовтні 2001 року і  має 

приватну форму власності.   

В  натуральному  виразі підприємством вироблялося олія соняшникова та  макух.  

Підприємство планує виробництво та обсяги реалізації товарної продукції  більшувати в 2012 році відповідно на 

18% та 30%. 

Обсяг  реалізації  товарної  продукції  у  2011  році  складатиме -42 199 тис.грн., або 105%. 

 

  ТОВ «КЛК» має приватну форму власності. В натуральному виразі підприємством  перероблялися    зернові 

культури на  борошно.   

Обсяг реалізації товарної продукції складатиме  у 2012 році  - 100% до рівня 2011 року. 

 

 Державному  підприємству  «Голованівське  лісомисливске  господарство» 

Підприємство відноситься до державного підприємства та державного комітету лісового господарства України. 

Питома вага в загальних обсягах  виробництва товарної продукції складає  близько  0,08 %. В минулому  році  

освоєно виробництво: продукція на експорт - шпали, заготовки для паркету і пиломатеріали. Експортувалаля 

продукція в Німечиннину, Литву, Польщу. Внутрішніми споживачами є Миколаївський морський порт , 

м.Іллічівськ Одеська область «Трансекспо», приватні підприємці Кіровоградської та Черкаської областей. 

Середньорічна  потужність підприємства  по виробництву становить  96,5%. Процент використання потужностей 

по підприємству – 100%. 

Обсяг реалізації товарної продукції складатиме  у 2011 році  -98,8% до рівня 2010 року, а    в  2012 році  -100,4% 

           

 По   підприємству   ДП  «Межиріцький  вітамінний  завод»  ДАК  »Укрмедпром» 

Підприємство займається виробництвом  спирту – ректифікату вищої очистки; виробництвом  медичних 

препаратів. 

                      

У атмосферне повітря від даних  джерел викидів мають виділятися наступні  речовини: спирт етиловий, 

етилацетат, кислота оцтова, ацетальгід, оксид азоту, ангідрид  сірчистий, окис вуглецю,  двоокис вуглецю, тверді 

частини, мазутна зола , п»ятиокис ванадію, оксид діазоту, метан, манган, пил амбразивний, деревний, металевий, 

сірководень, натрію гідроокис, що не перевищують граничнодопустимі концентрації. 

  

        Виробництво ДП "Межиріцькмй вітамінний завод" складається із слідуючих виробничих  одиниць: 

 1. Цех виробництва спирту етилового ректифікату вищої очистки виробнича потужність 3000 дал. на добу: 

2. Цех по виробництву лікарських засобів в складі підрозділів: 

а) виробництво спиртовмістких розчинів настоянок і бальзамів, виробнича потужність 6000 флаконів на годину; 

3. Цех по виробництву лікеро-горілчаних виробів, виробнича потужність 6000 пляшок на годину.( не працює). 

                   



          Основні споживчі спирту етилового, що виробляється на ДП «Межиріцький вітамінний завод» ДАК 

«Укрмедпром» є підприємства фармацевтичної галузі, а 80% виробленого спирту використовується для власного 

виробництва лікарських засобів.  

В поточному році підприємство працювало на замовлення  фармкомпаній, тобто вироблялися  спиртовмісні  

лікарські  засоби.   

         До кінця поточного року в иробництво товарної   продукції    в порівняні з попереднім роком  складе 60%  

(спирт етиловий , лікарські засоби). 

А обсяги   реалізованої  товарної   продукції   ДП «МВЗ»   складуть  у 2012 році  -100,1% до рівня 2011 року . 

 

 ККП  

      Дане підприємство належить до комунальної форми власності. Займає територію 0,80 га.  

Комбінат комунальних підприємств займається виробництвом та наданням основних видів комунальних послуг 

таких як: водопостачання, водовідведення та прибирання сміття.  

Обсяг реалізованих послуг у відпускних цінах у 2012 році буде становити близько 280 тис.грн., або 100,7%. 

Проектна потужність підприємства по виробництву основних видів послуг у 2011 році становитиме: 

водопостачання – 130,3м.куб., водовідведення – 45,1м.куб. 

Середньомісячна потужність підприємства прогнозується: водопостачання – 96,0м.куб., водовідведення – 

16,0м.куб., а стан використання потужностей буде становити: водопостачання – 73,7м.куб., водовідведення – 

35,5м.куб. 

 Заборгованість із виплати заробітної плати по підприємству відсутня.  

Проблемами, які стримують розвиток підприємства є відсутність коштів на реконструкції водопровідної системи, 

застаріле обладнання. 

 

 ТОВ»Зангас Буг» 

ТОВ „Зангас - Буг‖ здійснював  збагачення хромової  руди  та  надавав  в  оренду ТОВ «Побужський 

феронікелевий комбінат » газопровід –відвід. 

                               

Інші підприємства основного облікового кола працюватимуть з нарощуванням темпів виробництва і реалізації 

товарної продукції. 

      

Розвиток мінерально- сировинної  бази району 

На території Голованівського району налічується 16 родовищ корисних копалин місцевої сировини. 

з них 4 родовища будівельного каменю, 5 родовищ суглинників(цегельної сировини), 5 родовищ силікатних 

нікель-кобальтових руд, одне чарнокіту -облицювального каменю, родовище підземних  прісних вод. 

 

        На північ від села Лебединка розташоване родовище гранітів, частина якого оцінена на блочний камінь. 

Лебединською сільською радою надано земельну ділянку площею 2,71 га кам’янистих місць ТОВ «Габро» в 

оренду строком на 49 років для розміщення кар’єру по розробці родовища чарнокітів (спеціальний дозвіл на 

користування надрами зареєстровано за № 3134 від 08.09.2003 року). Товариством «Габро» виготовлено проект 

відведення, технічну документацію та зареєстровано договір оренди на земельну ділянку 11.02.2004р. На даний 

час дане родовище розробляється. Корисна копалина відноситься до корисних копалин загальнодержавного 

призначення. За  рік  планується   видобувати  -3015 м2  гранітних блоків. 

  Так на території Перегонівської сільської ради розташовані два родовища: цегельної сировини - глиняний 

кар’єр ТОВ «Перегонівський цегельний завод» (державний акт І-КР № 001702) на земельній ділянці площею 4 га, 

який діє посезонноі має спеціальний дозвіл, та родовище гранітів, яке на даний час не діюче. 

       Крім родовищ корисних копалин місцевої сировини на території району розташовані також родовища 

корисних копалин загальнодержавного значення, а саме родовища  силікатно-нікелевих та хромових руд. На цей 

час розробляється одне із декількох родовищ селікатно-нікелевої сировини, яке розташоване на території 

Липовеньківської сільської ради. Розробкою Липовеньківського родовища селікатно-нікелевої руди займається 

ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» відповідно до одержаного спеціального дозволу  

 На території Капітанської сільської ради на схід від села Капітанка, розташоване Капітанське родовище 

хромових руд. Буде дорозвідка Капітанського родовища хромових руд за кошти держави та власні кошти ТОВ 

«Ферекспо», яке одержало спеціальний дозвіл (ліцензію) на використання надр вказаного родовища (центральна 

його частина) в 2004 році. 

 Також на території Липовеньківської сільської ради розташоване Східно – Липовеньківське родовище 

хромових руд. ТОВ «Інвестиційні технології» займається геологічним вивченням з дослідно промисловою 

розробкою вказаного родовища згідно одержаної ліцензії. 

 ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» орендує на території Липовеньківської сільської ради земельну 

ділянку площею 138га під кар’єром по видобутку феронікелевих руд (договір оренди № 21 від 21.06.2001р. на 20 

років, ліцензія № 2468 від 14.05.2001р.).  

  Фінансове забезпечення   реалізації основних завдань буде здійснюватись  за рахунок власних коштів 

підприємств. 



  Всі інші родовища використовуються для власних потреб громад району (жорстяні  кар»єри) для  підсипки та 

ремонту автодоріг місцевого значення. 

 

Охорона навколишнього природного середовища 

 Головною метою буде поліпшення системи  природокористування, зменшення забруднення довкілля. 

 

Основні завдання: 

      Підвищення ефективності використання коштів фондів охорони навколишнього природного  середовища 

Удосконалення державного контролю у сфері охорони навколишнього середовища. 

 

Надходження від податку «за забруднення навколишнього природного середовища» буде 100 % 

запланованих  коштів.  У структурі сплати коштів левова частка належить ТОВ «ПФК».  

Певні  надходження  пов’язані  зі сплатою даного платежа  господарськими суб’єктами, а саме: 

ТОВ «Відродження», АЗС, ДП «Голованівське ЛМГ», ПрАТ «Голованівське АТП-13539»,  ВАТ «Ємилівське 

ХПП»,  ВАТ»Голованівське ХПП»,  ДП»МВЗ» ДАК «Укрмедпром», ТОВ «Перегонівський цегельний завод»  та 

інші.  

В районі рішенням сесії Голованівської районної ради №311 від 18.12.2009 року затверджена комплексна  

програма  охорони навколишнього природного середовища у Голованівському  районі на 2009-2012 роки.  

 

В зв»язку з необхідністю акумулювання коштів, для вирішення проблем району у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, пошуком шляхів зниження негативного впливу господарської діяльності на навколишнє 

природне середовище, забезпечення екологічно чистого середовища для життя, діяльності і здоров’я людей, 

поліпшення роботи з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних 

ресурсів та здійснення комплексних заходів щодо дотримання Земельного, Лісового, Водного Кодексів, Законів 

України «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про природно-заповідний фонд» рішенням сесії 

районної ради створений Фонд охорони природного середовища та розпорядженням голови райдержадміністрації 

затверджено порядок планування і фінансування природоохоронних заходів та об’єктів з районного фонду 

охорони навколишнього середовища  №т 214-р від 23 вересня 2011 року. 

А також рішенням від 18.03.2011 року № 56 внесені зміни до Положення про районний Фонд охорони 

навколишнього середовища. 

 
Інноваційна  діяльність  

              Найбільш активним інноваційним підприємством основного  промислового кола у попередніх   роках  є 

ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат». 

Основний напрямок інноваційної діяльності даного промислового підприємства спрямований на 

впровадження прогресивних технологічних процесів та освоєння нових видів інноваційної продукції.  

Дане підприємство  планує впровадження  нових технологічний процесів 

 

Впровадження нових технологічних процесів 

(назва)  - усього , 

у т.ч. у розрізі підприємств    * 

ТОВ «ПФК» 

од. 
В 2011 році впроваджена технологія виплавки 

чорнового FeNі   з оптимальним вмістом  Sі 

Освоєння  нових видів продукції – всього та у 

розрізі підприємств (назва, марка, модель) 
од. 

 У 2011 році освоєно новий вид продукції – 

феронікель  марки ФН -20Р 

з них:  

нових видів техніки – всього 

у т.ч. у розрізі підприємств 

ТОВ «ПФК» 

од. 

- 

Впровадження системи управління якості (СУЯ), 

всього                       ** 
од. 

 

у т.ч. у розрізі підприємств од.  

ТОВ «ПФК» 
 

У 2011 році продовжена дія сертифіката на 

СУЯ   згідно  ДСТУ   9001 2009  

 

 

Споживчий ринок,   послуги 

Головною  метою у 2012 році задоволення потреб споживачів у продовольчих та промислових товарах, 

побутових, комунальних послугах, послугах  транспорту та зв’язку має здійснюватись на основі: 

- постійного контролю з боку органів виконавчої влади щодо захисту прав споживачів, 

- підвищення рівня захисту споживчого ринку району від неякісних товарів, робіт, послуг, 

- розширення можливості доступу споживачів до корисної для них інформації, підвищення рівня 

споживацьких знань.  



 

Очікуваний показник роздрібного товарообороту  у 2012 році -107,9%. 

          Збільшення  обороту відбудеться за рахунок відкриття нових об’єктів торгівлі, а також за рахунок 

розширення торгових точок . 

 

В 2011 році проведено : 

 Реконструкцію гаража під магазин ФОП Запорожця Леоніда Тихоновича по вул. Леніна, 52-б у смт. 

Голованівськ, площею 38,00 м.кв., 1 робоче місце 

 АЗС ТОВ "Агротоп" смт. Побузьке Голованівського району, 10 робочих місць, смт. Побузьке 

 Відкриття магазину супермаркет "Копілка" з відділом по виробництву хлібобулочних та кондитерських 

виробів, кафе,  смт. Побузьке  ПП "ЯМП", 32 робочих місця 

 Соціальний  магазин  на базі приватного підприємця Глухенького Р.О. на території смт. Голованівськ, 1 

робоче місце 

 Реконструкцію житлового приміщення під об'єкт комплексно-побутового обслуговування населення 

смт.Голованівськ, вул Поштова, 2  фізична особа Медведчук П.Я.  Загальною площею 118,5 кв.м. на 6 

робочих місць 

 Відкриття бару-ресторану "Південий Буг" смт.Побузьке вул. Первомайска 29 А. п.п "Якубовська Н.В."   

8 робочих місць 

 Будівництво двох автозаправних комплексів на автодорозі Ульяновка - Миколаїв,  із розміщенням 

магазинів супутніх товарів, газозаправочного пункту, 21 робоче місце,  смт. Голованівськ 

 

В 2012 році буде розпочато:  

 магазин промислових товарів п/п Войченко М.Л., 

 АЗС п/п Коротюк В.С. с.Перегонівка, 

 будівництво цеху по виробництву хлібобулочних виробів, смт.Побузьке, 10 робочих місць 

 

 

Основні завдання: 

 сприяння розвитку мережі сучасних торговельних центрів, універсальних магазинів із 

використанням передових торговельних технологій та сучасних підприємств ресторанного 

господарства. 

 

 

  

          Обсяг реалізованих  послуг  очікується  в 2012  році  збільшити проти попереднього року на 7%. 

Збільшення даних  платних послуг  відбудеться за   рахунок діяльності таких підприємств як ВАТ 

―Голованівське ХПП‖ і ВАТ ―Ємилівське ХПП‖,  і   підприємств: 

ПП ―Автотурсервіс‖, ПП ―Сонарт- ТБ‖, ПП «Я.М.П.», ПП «Ліссва», ПП»Лістонз»,  а також нарощування 

потужностей цих і діючих підприємств реконструкцію житлового приміщення під об'єкт комплексно-

побутового обслуговування населення . 

 

Основні проблеми: 

 недостатній розвиток мережі підприємств побутового обслуговування населення у сільських 

населених пунктах 

 
 

Зовнішньоторговельний  оборот 

В 2012 році планується обсяг експорту в сумі 2625 тис.дол.США, або 105%. 

За січень –серпень поточного року експорт склав 1005,5 тис.дол.США. Питома вага  у загальному обласному  

обсязі становить 0,4%. Експортні поставки здійснювали до 5 країн світу. Основні ринки збуту продукції були 

країни європейського союзу.  

 

Транспорт  та  зв»язок 

Головною метою у 2012 році буде більш повне задоволення потреб господарського комплексу і населення 

району у вантажних і пасажирських перевезеннях, послугах зв’язку. 

       Очікується перевезення пасажирів автомобільним транспортом  збільшити на 5,2% до рівня попереднього 

року. 

    Єдиним перевізником пасажирів в районі являється базове підприємство ПрАТ «Голованівське АТП-

13539». З підприємством укладено договір  і здійснюється 3 міжміських маршрутів та 8 приміських маршрутів 

на перевезення пасажирів автомобільним транспортом. 



Існуюча мережа маршрутів охоплює автобусним сполученням – 43 населених пунктів із 50 наявних в районі.   

 

Основними проблемами є:  

 низька якість покриття автомобільних доріг району; 

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

 недостатність парку автобусів великої місткості для забезпечення пасажирських перевезень у районі; 

 

Основні  завдання на 2011 рік: 

 збереження існуючої мережі маршрутів щодо охоплення автобусним сполученням сільських населених  

пунктів району; 

 оновлення основних виробничих фондів усіх видів транспорту та дорожнього господарства; 

 покращення фінансових показників господарської діяльності ПрАТ «Голованівське АТП-13539»; 

 для  покращення  обслуговування  пасажирів  – відкриття  нових  рейсів іншими суб’єктами на 

конкурсних умовах. 

 

На  даний  час  ВАТ «Укртелеком»  веде політику   щодо збільшення  абонентів  ADSL, а саме  проникнення   

цього виду швидкісного   Інтернету серед інших абонентів, а можливо  в майбутньому і заміни решти 

абонентів. 

            Домашніх телефонних  апаратів очікується    4 620 одиниць (100%). 

            Кількість телефонних апаратів у розрахунку на 100 сімей, що складатиме  31,4. 

 

Основні завдання на 2012 рік: 

 прискорений розвиток та модернізація магістральних, зонових і місцевих мереж зв’язку, подальше 

впровадження високорентабельних послуг зв’язку на базі новітніх технологій; 

 забезпечення умов для розширення доступу громадян, установ та організацій до мережі  Інтернет. 

 

 

Розвиток малого бізнесу 

Головною метою у 2012 році буде забезпеченість стабільності та поліпшення умов для створення і 

функціонування малого бізнесу, реалізації прав громадян на підприємницьку діяльність. 

 

        Кількість підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення -22, кількість зайнятих 

працівників -712 чол. та кількість найманих працівників  (штатні  та позаштатні працівники) -696 осіб. Рівень 

зайнятості  на малих підприємствах, відсотків до кількості населення у працездатному віці-3,9 %. 

 

         В районі налічується  1611 суб’єктів   малого   підприємництва,  з них:  427 юридичних осіб (включаючи 

філії, установи)  та 1184 фізичних осіб. 

Суб’єкти отримують допомогу і консультації в управлінні економіки та розвитку інфраструктури 

райдержадміністрації, в державного реєстратора та в районному Центрі підтримки та розвитку 

підприємництва щодо здійснення підприємницької діяльності, можуть пред’явити зауваження та надати 

пропозиції. (телефон ―гарячої лінії‖ 2-19-30). 

Основні проблеми:  

 Низька активність громадськості щодо участі в регуляторній діяльності місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування; 

 обмеженість фінансових ресурсів щодо реалізації регіональних програм розвитку малого 

підприємництва. 

 

Основними   стратегічними  завданнями   на   2012  рік  буде: 

 робота органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо створення 

сприятливих умов для розвитку малого бізнесу; 

 здійснення заходів щодо залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених верств 

населення. 

 

Агропромисловий комплекс 

Головною метою у 2012 році буде створення сприятливих умов для розвитку високоефективного 

конкурентоспроможного аграрного комплексу району та забезпечення продовольчої безпеки. 

          1.Характеристика стану розвитку галузі ( сфери діяльності) 

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

71002 га, в тому числі ріллі 67030 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. 

1.1. Аналіз розвитку галузі та очікуванні результати. 

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.  

  

У галузі рослинництва заплановано ріст валової продукції у 2012 році на 1,84 млн. грн., або 101%.   

Очікуване виробництво тваринницької продукції до кінця 2011 та у 2012 році становитиме : виробництво 

м’яса  - 101 % : молока – 100% : яєць – 100,2%, вовни – 166 %. Збільшення виробництва продукції відбудеться 

через збільшення продуктивності тварин та птиці та незначного збільшення поголів’я.  

     З введенням в дію ТОВ «Птахокомбінат» Грузянка»  в районі передбачається збільшення виробництва 

м’яса на 2,5-2,8 тисячі тонн щорічно.   

 

2. Головні проблеми розвитку галузі ( сфери діяльності). 

Головною проблемою розвитку галузі сільського господарства є не стабільність цінової ситуації в державі з 

відповідним паритетом цін, що безпосередньо впливає на собівартість продукції та структуру виробництва 

сільгосппродукції.  

   

3. Мета програми  ( сфери діяльності) на 2012 рік.  

           Метою програми є забезпечення продовольчої безпеки області та району, збільшення обсягів 

виробництва сільськогосподарської продукції, що дасть можливість забезпечити населення та ринок 

сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування до науково – обґрунтованих норм споживання, 

підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, поліпшення умов 

життєдіяльності сільського населення. 

            Під урожай 2012 року планується посіяти 39850 га  зернових культур,    З метою отримання вищої 

урожайності посів буде проведено насінням еліти, І та ІІ репродукції в оптимальні строки з застосуванням 

всіх необхідних агротехнічних заходів.   

На 2012 рік посівна площа соняшнику зменшена до 14,3 тис. га, так як ця культура є просапною, а її 

вирощування призводить до ерозії та суттєвого зменшення родючості ґрунту. В зв’язку з тим, що не 

витримувалася структура посівних площ по території району ця культура в 2009 році займала 15 %. На 2012 

рік посів соняшника заплановано в межах 20 %. Також в 2012 році прогнозується збільшити площі посіву сої 

до 5080 га  що є більш економічно вигідним для сільгосппідприємств.   

         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 2012 рік посів цієї культури 

не передбачається.  

Площа плодових культур по сільгосппідприємствах залишиться на рівні минулого року. 

В 2012 році, з метою підвищення продуктивності дійного стада, збільшення приросту молодняку ВРХ, свиней 

в районі розроблено програму розвитку молочного та м’ясного скотарства. На стабілізацію галузі 

тваринництва направлена і робота по збільшенню виробництва продукції тваринництва за рахунок 

поліпшення племінної роботи та зміцнення кормової бази господарств. Передбачено довести надій молока на 

фуражну корову по всіх категоріях господарств до 5364 кг, середньо – добові привіси ВРХ – 765 гр. та свиней 

440 гр. 

          Затверджено заходи щодо поліпшення ветеринарного обслуговування, додатковому створенню в 

кожному селі пунктів штучного осіменіння корів. Передбачається зберегти в поточному році і довести в 2012 

році по всіх категоріях господарств чисельність поголів’я свиней до13300 гол., птиці 1160000 гол. 

 

   4.Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2012 рік ( з урахуванням пріоритетних напрямків, 

визначених Стратегією економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на період до 

2015 року) . 

     Програмою соціально – економічного розвитку планується забезпечити виробництво в 2012 році продукції 

тваринництва по всіх категоріях господарств на рівні 26770 тис. грн. в тому числі виробити молока 10220 

тонн, м’яса 2348 тонн. 

Середньомісячна заробітна плата в 2012 році  становитиме 1720 грн. , і планується вище рівня  2011 

року на 9%. 



Для розвитку АПК району проводиться організаційна робота щодо пошуку інвесторів в сільське 

господарство. Також, завдання по реалізації програми та розвитку сільського господарства району буде 

проводиться за рахунок власних коштів господарств, частково залучення кредитів комерційних банків. 

 На основі детального вивчення причин занепаду тваринництва в Голованівському районі 

спеціалістами управління АПР внесені конкретні пропозиції  щодо розвитку тваринництва. Так , на основі 

раніше прийнятих рішень колегії  управління АПР, колегії Голованівської райдержадміністрації , 

розпорядження голови Голованівської РДА від 3.12.2009 року за № 839-р рекомендується внести на розгляд 

депутатів місцевих рад , власників земельних паїв вивчення питання можливого обумовлення в договорах 

оренди земель обов’язкового виробництва  тваринницької продукції із розрахунку щільності поголів’я – не 

менше 0,3 умовних голови тварин чи птиці на кожен гектар переданих в оренду земель 

сільськогосподарського призначення.  

5. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі ( сфери діяльності) на 2012 рік з 

обґрунтуванням шляхів і засобів розв’язання проблем розвитку галузі: 

 

 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. 

   Стан справ у переробній галузі району дещо покращиться. Найближчим часом можливе введення в 

експлуатацію потужностей по переробці ріпаку.   

 ТОВ «РапсоДія»  та птахокомбінату «Грузянка»,  які знаходяться на завершувальній стадії підготовки до 

роботи. Затримка в ведення в експлуатацію вказаних потужностей, обумовлена недостатньою наявністю 

обігових коштів.   

 

Інвестиційна діяльність 

Головною метою у 2012 році буде відновлення інвестиційної активності суб’єктів господарювання та 

ефективне використання інвестицій для модернізації виробництва і ровитку інфраструктури, розширення 

випуску  конкурентоспроможної продукції та послуг . 

            Одним з найбільш вагомих джерел формування інвестицій в основний капітал є власні кошти підприємств 

і організацій. 

     Прогноз економічного  і соціального розвитку Голованівського району  на  2011 рік передбачає інвестиції в 

основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування в сумі   310,2 млн. грн., що складе до 2010 року –у 5 раз 

більше . У сфері капітального будівництва планується використати 134,5 млн. грн., тобто 50%  до рівня 2011 

року. 

Темп до попереднього року в житлове будівництво складатиме до  2011 року 108 %. 

       

 Зокрема, планується залучити кошти  у   

 реконструкцію підприємства з вирощування  та переробки м»ясної  продукції,  птиці  

      (ТОВ »птахокомбінат «Грузянка»), 

 реконструкції приміщення під цех по виробництву будівельних матеріалів смт.Побузьке п/п Килинича 

О.Г. 

 будівництво АЗС п/п Коротюк В.С.  с.Перегонівка , 

 реконструкцію бувшої бази ОРП під цех по переробці м»яса та напівфабрикатів ТОВ "Укрмайнінг 

ЛТД", 

 сприяння у відновленні та розвитку матеріально-виробничої бази і виробництво хлібопекарської 

продукції в смт.Побузьке 

 реконструкція котельні Побузької дільничної лікарні,  

 будівництва церкви сПушкове. 

             

Прямі іноземні інвестиції в економіку району склали за січень -вересень  2011 року 1505,4 тис.дол.США , що 

склало 2,2% до загального обласного обсягу   і  200 % до минулого року 2010 року.  

Левова частка належить  ТОВ «РапсоДія», ТОВ птахокомбінат «Грузянка, ТОВ «Агополіс» та ТОВ «Гелікон –

Д», ТОВ «Укрмайнінг». 

 

Освоєно капітальних  інвестицій 310,307 млн.грн.   



Інвестиції в основний капітал за 9 місяців 2011 року -282,809 млн, або 563,9 % до 9 місяців 2010 року. З них у 

житлове будівництво 506 тис.грн., або 38,8% та 0,2% до загального обсягу.   Інвестиції на одну особу  

населення -8 648,6 грн. 

 

( Освоєно 39,936 млн.грн в сільське господарство, промисловість 291,051 млн.грн.). 

 

Введено в експлуатацію житла 198 м2, в тому числі у міських місцевостях, або 48,1% до рівня минулого року. 

Забезпечено житлом 25,3 кв.м на одного жителя загальної площі, з них в сільській місцевості -26,3 кв.м., а в 

міській -22,9 кв.м на одного чол. 

 

Виконано будівельних робіт на суму 54 тис.грн , або 17,9%  до рівня минулого року. 

 

 

      У сфері житлово-комунального господарства для покращення соціально-побутових умов населення 

заплановано: 

 створення товариств  співласників  багатоповерхових  будинків (смт.Побузьке); 

 реконструкція  та ремонт  систем  водопостачання,   

 впорядкування сміттєзвалищ у населених пунктах. 

  

 Очікується ФГ  та  агрофірмами придбати  обладнання  і   техніку і  завершити будівництво об’єктів  (що і  буде 

рахуватися  інвестиціями в основний капітал) . 

       

Основними проблемами є: 

 недостатність власних фінансових ресурсів підприємств для вирішення питань модернізації, реконструкції, 

оновлення виробництва. 

 

Пріоритетними  напрямками  інвестування є : 

Розвиток виробничої інфраструктури району в  

 в промислову (переробну)  галузь. 

 в сільське господарство 

 

Демографічна    ситуація 

 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. 

Чисельність постійного населення  становить 32,480 тис.чол., 

з них сільське -20,258 тис.чол., міське -12,222 тис.грн. 

Природній приріст -207. 

Народилося -224 чол.,  а померло всього -431 чол.   

На 1000 жителів народжуваність складає  9,2 , а смертність 18,2 

Уклали шлюби-117 сім»ї, а розлучилися -35 сімей 

прибуло 375 чол., а вибуло 311 чол. 

  

 

Згідно  доведеного  плану  планується  створити   400 робочих  місць. 

За видами економічної діяльності : 

 в  промисловості   

 в лісовому та сільському господарстві  (це одноосібники, робочі місця у новостворених і існуючих 

фермерських господарствах, у новостворених підприємствах ). 

 в торгівлі- фізичні особи, що будуть займатися роздрібною і оптовою торгівлею, побутовими 

послугами та іншими видами господарської діяльності  та інше. 

 

Розвиток  освіти 

Головною  метою у  2012  році  буде  створення  умов  щодо  підвищення  якості  надання освітніх  

послуг. 

Район має розвинену і розгалужену  систему державної освіти, яка задовольняє  потреби  населення району. 

Нині діє 30 дошкільних закладів, з чисельністю дітей 951 осіб,  27  загальноосвітніх шкіл, де працює  507 

вчителів і навчаються 2772 учня. В 2012 році очікується   залишити 29 дошкільних закладів. 



Кількість  загальноосвітніх шкіл   в  2011 році  залишиться  і становитиме -27, з кількістю учнів -2700 осіб.      

( тимчасово призупинено  Полониську школу в зв»язку відсутністю дітей). 

Реалізовуються програми : 

«Шкільний автобус», «Вчитель», програма забезпечення загальноосвітніх  навчальних  закладів сучасними 

технічними  засобами навчання з  природничо – математичних  і технологічних  дисциплін, розвитку 

позашкільних  навчальних закладів,  Програма відпочинку та оздоровлення  дітей, інформатизації в 

загальноосвітніх  закладах, комп’ютеризації  сільських шкіл. 

 

        Спрямовуватиметься  робота на більш ефективне використання шкільних автобусів для підвозу учнів, які 

проживають за межею 3 кілометрової зони, до загальноосвітніх   навчальних   закладів. 

Буде виконуватись програма  «Шкільний  автобус».На сьогодні закуплено шкільні  автобуси  для підвозу 

дітей , що проживають у сільській місцевості  Лебединської сільської ради, Молдовської сільської ради. 

Відповідно до програми «Центральний регіон -2015»  буде закуплено автобус для перевезення учнів в 

Розкішненську школу. 

 

                                                                           Розвиток    культури  

Головною  метою  у  2012  році буде створення сприятливих умов для задоволення духовних потреб 

громадян, підтримки мистецької  творчості. 

В районі налічується 27 закладів клубного типу. 

         Кількість бібліотек в районі складає 32, і в проекті на 2012 рік ця цифра залишається незмінною. 

Бібліотечний фонд на 2012 рік планується 338 тис. примірників, або 100%. 

Діє 2 школи естетичного виховання з кількістю учнів 370 чол. – 106% до 2009 року. Показник 2012 року 

планується  залишити на рівні 100%. 

      Кількість музейних закладів залишається у 2012 році на рівні -7 од.       

 

Основні  проблеми: 

Незадовільний матеріально- технічний стан більшості закладів культури.  

 

Основні завдання: 

 Збереження мережі та оновлення матеріально- технічної бази закладів  культури 

 Проведення культурно- мистецьких заходів загальнодержавного, обласного і районного рівнів. 

Виконання основних завдань буде забезпечено шляхом реалізації цільових програм у галузі культури. 

 

Відповідно до проекту обласної програми «Центральний регіон-2015» розділу «Регіональний розвиток» протягом 

2011 -2015 років планується за бюджетне фінансування проведення капітальних та поточних ремонтів, 

реконструкцій об»єктів культури, а саме : 

 відновлення електричної мережі в СБК с.Крутеньке   за кошти місцевого бюджету 

 поточний ремонт будинку культури с. Наливайка – кошти місцевого бюджету 

 поточний ремонт будинку  культури с.Молдовка  за кошти місцевого бюджету і спонсорських коштів 

 ремонт Шепилівського СБК 

 поточний  ремонт будинку культури с.Крутеньке   - місцевий бюджет 

 ремонт приміщення  Троянської сільської бібліотеки в с.Троянка , площею 92 м.кв. 

 

Медицина 

Мережа лікувально-профілактичних закладів Голованівського району  складається  з  ЦРЛ — 1 із  

стаціонаром на 150 ліжок з поліклінічним відділенням  на 250 відвідувань у зміну, Побузька  дільнична лікарня із 

стаціонаром на 50 ліжок і поліклінікою на 150 відвідувань, 4 сільські лікарські амбулаторії, із них  1 амбулаторія  

сімейної  медицини,  30  ФАПів  та  ФП. 

Чисельність даних стаціонарів району  доведено до 17,6 на 10 тис. населення,  6 установ мають стаціонари вдома.   

Показники, які характеризують стан охорони здоров’я району, в 2012 році порівняно із 2011 роком, в 

результаті впливу певних факторів будуть мати слідуючі значення, а саме: 

кількість лікарняних закладів, а також кількість амбулаторно-поліклінічних закладів в районі залишиться 

незмінною: 1 центральна районна лікарня з поліклінікою, 1 дільнична лікарня з поліклінікою,  4 сільські 

лікарські амбулаторії (в тому числі 1 сільська лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини). В 

2010 році кількість фельдшерсько-акушерських пунктів також залишиться незмінною - 30.    

   Абсолютна кількість лікарняних ліжок по всьому району заплановано залишити в кількості  200, в свою 

чергу їх кількість в розрахунку на 10 тис. населення, також, становить 61,9  у 2009 році  60,4 . 

   Абсолютний  показник  планової ємності амбулаторно-поліклінічних закладів залишається на тому 

самому рівні 462 відвідування, а у розрахунку на 10 тис. населення показник відповідно становить 143,0 у  2011 

році та 142,3 у 2010 році. На величину цих двох показників впливає природне скорочення населення району.    

   Чисельність лікарів усіх спеціальностей у 2012 році планується збільшити до 64 чоловік. Такий прогноз 

ґрунтується на підставі того, що у минулих роках були видані цільові направлення абітурієнтам із нашого 



району на навчання у вищих навчальних медичних закладах. Також в поточному році була прийнята районна 

програма „Медичні кадри‖, в якій передбачаються ряд пільг для студентів-медиків та лікарів-інтернів, які 

бажають після закінчення навчання працювати в лікувально-профілактичних закладах району.  

   На даний час у районі відсутні деякі життєво необхідні лікарські спеціальності: лікар-дерматолог, 

недостатня забезпеченість лікувально-профілактичних закладів лікарями-педіатрами, лікарями-терапевтами. 

           Укомплектованість фізичними особами посад середніх медичних працівників ФАПів становить  100 %. 

        Показник смертності немовлят у 2011 році становить 17,8%, та 13,5% у  2010 році. Такий прогноз базується 

на тому, що пологове відділення Голованівської центральної районної лікарні оснащено апаратом для штучної 

вентиляції легень, реанімаційним столиком з підігрівом для новонароджених, шприцевим інфузорним насосом, 

інкубатором для новонароджених, фетальним монітором, лампою для фототерапії та аспіратором.  Пологовий 

зал Побузької ДЛ оснащений кювезом для новонароджених. 

        Діти до 1-го року при стаціонарному лікуванні в районі безкоштовно забезпечуються медикаментами 

        Всі лікарі-педіатри, акушер-гінекологи пройшли передатестаційні курси і атестовані своєчасно (мають І та 

ІІ категорії).   

        Материнська смертність у 2010 році – 342,4 на 100 тис. живо народжених у 2012 році такий показник не 

передбачається.  

       Лікувально-профілактичні заклади району забезпечені необхідними медикаментами для надання 

безкоштовної невідкладної медичної допомоги. 

Онкологічні хворі безкоштовно забезпечуються наркотичними препаратами 

        На показники стану захворюваності населення району впливає і забезпеченість лікувально-профілактичних 

закладів району медичною апаратурою: Голованівська центральна районна лікарня оснащена дефібрилятором, 

3-х та 1-о канальними електрокардіографами, діагностичним  апаратом „Кардіо+‖, апаратом „Тредекс‖, 

холтером АТ, холтером ЕКГ, тонометрами. 

Побузька дільнична лікарня оснащена дефібрилятором, холтером АТ, електрокардіографами, діагностичним 

комплексом ―Кардіо Н-15‖, тонометрами. 

Сільські лікарські амбулаторії оснащені одноканальними електрокардіографами.  На протязі дії програми 

запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2007-2010 роки ЕКГ-апарати, 

які працюють в сільських лікарських амбулаторіях, планується замінити на більш сучасне обладнання.   

 

В 2012 році планується скорочення койко ліжок на 30 , з них 10- Побузька селищна лікарня, 20-

Голованівська ЦРЛ. 

 

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

покращення якості та доступності медичної допомоги. 

На нинішньому етапі наше завдання забезпечити належне функціонування медичних закладів . 

Завдяки фінансовій підтримки певного кола бізнесових структур завершено ремонт палат хірургічного 

відділення  та  закінчено  ремонт по європейському стандарту палат пологового будинку Голованівської 

центральної районної лікарні. 

По Побузькій селищній лікарні за спонсорські кошти ТОВ «ПФК» закуплено  насос для котельні та проведено 

підключення котла. За кошти   ТОВ «ПФК» зроблена вентиляція  лабораторії, ренгенкабінету та придбано 

УЗО на суму 340 тис.грн. А   за кошти місцевого бюджету розпочато ремонт поліклінічного відділення. На 

даний час зроблено  опалювальна система  І і ІІ поверху  поліклініки та терапії. 

Знов же ТОВ «ПФК» закуплено меблі для терапевтичного віддлення в Побузьке. 

В 2011 році за рахунок централізованих поставок отримали дихальний аппарат  ручний, комплект шин, 

ларингоскоп, елекровідсмоктувач «Біомед», ноші медичні, комірець фіксуючий. За благодійні внески 

придбали травматологічний набір. 

 

Замінені вікна в хірургічному відділенні на суму 19,969 тис.грн., проведено капітальний ремонт в 

хірургічному відділенні, облаштовано новими меблями, кондиціонерами, телевізорами (на кошти районного 

бюджету -75 тис.грн. та спонсорської допомоги 15,3 тис.грн.) 

Відремонтовано і облаштовано 3 палати для ветеранів та інвалідів Великої вітчизняної війни на 10 ліжок, в які 

закуплено нові меблі, телевізори, холодильники, 2 кондиціонери. 

Придбано аппарат  УЗИ  вартістю 110 тис.грн.   

А також придбано  житло для терапевта в с.Клинове. 

Закуплено меблі в пологове віділення. 

замінено дерев»яні  

ФАПи та амбулаторії району на 100 відсотків забезпечені вугіллям. З метою тепло збереження у пологовому 

та хірургічному відділенні центральної районної лікарні проведено заміну старих вікон та дверей на 

пластикові та частково проведено ремонт опалювальної системи ЦРЛ. 
 

 



В поточному році в Голованівській центральній районній лікарні був проведений капітальний ремонт в 

пологовому відділенні на суму 289 тис. 391 грн.  

 

На фельдшерсько-акушерському пункті с.Грузьке, в сільських лікарських амбулаторіях с. Клинове, с. 

Троянка було проведено поточний ремонт (на суму 2,5 тис. грн. та 1,5 тис. грн. відповідно були закуплені 

будівельні матеріали).  

На поточні ремонти (на закупівлю будівельних матеріалів) інших фельдшерсько-акушерських пунктів 

було витрачено 8 тис. грн. 

На закупівлю медикаментів, перев.’язувальних матеріалів, на надання невідкладної  медичної допомоги, 

забезпечення ліками пільгових категорій населення станом на 1 вересня 2011 року витрачено 329 тис. грн.  

Відремонтовані та забезпечені холодильниками, телевізорами, новими меблями, кондиціонерами палати 

для учасників та інвалідів Великої вітчизняної війни. 

  

 Лікувально-профілактичні заклади району забезпечені необхідними медикаментами для надання 

безкоштовної невідкладної медичної допомоги, холодильниками та телефонами. 

 

Чисельність лікарів усіх спеціальностей становить 58 чоловік.  

 Скорочення чисельності лікарів відбувається в результаті виходу на пенсію лікарів. На даний час у районі 

відсутні лікарі таких спеціальностей як, лікар-дерматолог, лікар-уролог, недостатня забезпеченість 

лікувально-профілактичних закладів лікарями-педіатрами, лікарями-терапевтами. 

Всі лікарі та середні медичні працівники пройшли передатестаційні курси і атестовані своєчасно (мають І, 

ІІ та вищу категорії).   

Показник смертності немовлят за 9 місяців 2011 року становить  18,1  промілє. 

Материнська смертність в 2011 році в Голованівському районі не зареєстрована. 

Кількість лікарняних закладів, а також кількість амбулаторно-поліклінічних закладів в районі 

залишилися: 1 центральна районна лікарня з поліклінікою, 1 селищна  лікарня з поліклінікою, 4 сільські 

лікарські амбулаторії (в тому числі 1 сільська лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини) 

та 30 фельдшерсько-акушерських пунктів.    

Абсолютна кількість лікарняних ліжок по всьому району залишилася 200, 150 в Голованівській ЦРЛ та 50 

ліжок в Побузькій селищній лікарні. 

 

На сьогодні  підготовлено приміщення для встановлення нового ренгенапарата в Голованівській ЦРЛ. 

Відкрито соціальний аптечний пункт від «Ліки Кіровоградщини» на території Голованівської ЦРЛ 

Головні проблеми : 

 Високий показник на захворюваність на онкологічні  хвороби, турберкульоз, ВІЛ- інфекцію та 

збільшення  кількості хворих на СНІД. 

  Фінансування  на проведення капітального ремонту протитурбекульозного кабінету у Голованівській 

ЦРЛ 

 Потребує  переводу в нове приміщення фельдшерські пункти  в с.Давидівка  

 Будівництво очисних споруд ЦРЛ . 

 

Фізичне виховання і спорт 

Головною метою  буде забезпечення умов для поліпшення стану здоров»я всіх верств населення, 

впровадження здорового способу життя серед населення, розвиток спорту вищих досягнень, підготовка 

спортсменів району до участі у всеукраїнських змаганнях 

Охоплення населення всіма  видами фізкультурно – оздоровчої  роботи збільшиться за рахунок проведення 

більшої кількості спортивно- масових заходів. 

 

В 2010 , 2011 роках  прогнозні показники  становитимуть  100 %. 

 

Основні завдання: 

 Збереження мережі закладів фізичної культури і спорту та поліпшення їх матеріально- технічної бази 

 Розвиток фізичної культури і спорту 

            

Виконання основних завдань буде забезпечено шляхом реалізації цільових програм у галузі фізичної 

культури. 

  

 

 



 

 

Сім’я, діти та   молодь 

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. 

 

В  2012 році  буде  розвиток  сімейних  форм   виховання.  

 Забезпечення належних умов для зростання в сімейному оточенні  дітей –сиріт і дітей,  позбавлених 

батьківського піклування. 

Проведення  оздоровлення дітей. 

Двічі на рік буде проводитися безкоштовний медичний огляд дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування медичними працівниками Голованівської ЦРЛ. 

Постійно проводити  щомісячні рейди ―Діти вулиці‖, ―Вокзал‖.  

 

Основні завдання : 

 Створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання у сім»ї, забезпечення влаштування 

дітей –сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, в прийомні сім»ї . 

 Забезпечення своєчасності виявлення та вилучення дітей з сімей, де існує  загроза  їх життю та 

здоров»ю. 

 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, розвитку молодіжного 

руху, належного функціонування та розвитку сім»ї, 

 Забезпечення якісними послугами з оздоровлення  та відпочинку дітей  в дитячих оздоровчих  

закладах. 

 Профілактика негативних проявів  у молодіжному  середовищі, 

 Взяття участі у  проведені районних  масових заходів, 

 Забезпечення  функціонування спеціалізованих формувань: «Служба соціальної підтримки сімей», 

«Мобільний консультаційний пункт соціальної  роботи», «Консультаційний пункт при пологовому 

відділенні Голованівської центральної  районної лікарні», «Школа волонтерів»;  

  Здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмові від новонароджених дітей; 

 здійснення соціального патронажу неповнолітніх та молоді, що відбуває чи відбула покарання у формі 

обмеження або позбавлення волі на певний строк; 

 Здійснення заходів, спрямованих на соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з метою підготовки їх до самостійного життя; 

 Здійснення соціального супроводу дітей, які виховуються в сім’ях опікунів та піклувальників, та дітей 

з функціональними обмеженнями; 

 Забезпечення проведення фестивалів, конкурсів, виставок, культурно-мистецьких заходів та 

екскурсій, спрямованих на підтримку розвитку і виявлення творчих здібностей молоді та організацію 

її культурного дозвілля.  

 Надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних,  

інформаційних і юридичних послуг сім’ям, дітям та молоді.  

 

Виконання завдань буде забезпечено  за рахунок реалізації заходів  районних програм у сфері  молодіжної та 

сімейної політики. 

 

В 2012 році планується  використовувати кошти  для участі  у  конкурсах,  змаганнях,  виступах   як  спів 

учасники;  виготовлення  соціальної  реклами, виступи в   засобах  масової  інформації. 

 

 

Техногенна безпека 

Головною метою служби цивільного захисту в районі є забезпечення реалізації політики у сфері захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру  

 

 

Основні  завдання  на  2012 рік: 

Підвищення ефективності функціонування та посилення надійності єдиної державної системи цивільного 

захисту населення і територій, зниження негативних наслідків надзвичайних ситуацій., звернувши особливу 

увагу на розвиток та технічне переоснащення служб цивільного захисту, створення місцевої пожежної 

охорони в сільських населених пунктах, створення та використання матеріальних резервів, збереження та 

поповнення фонду захисних споруд, оперативне відпрацювання планів цивільного захисту. 



 

На території району знаходиться 58 793 кг. непридатних та заборонених до використання пестицидів, з яких 

8250 кг. (як безгосподарні), які необхідно знешкодити, 50 543 кг. т необхідно перезатарити і підготовити до 

утилізації (знешкодження), в тому числі: твердих – 55 743 кг., та рідких – 3 050 кг. 

Перезатарення пестицидів планується протягом 2011-2015 років. 

 

                                                                      

 


