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І. Мета  та основні пріоритети    

         Метою економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2013 рік є підвищення 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості району, поліпшення матеріального добробуту 

населення. 

ІІІ.Першочергові завдання  

        1.Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу 

 забезпечення стабільного та ефективного функціонування агропромислового комплексу; 

 підвищення ефективності використання наявного ресурсного потенціалу; 

 оновлення матеріально – технічної бази сільськогосподарського виробництва; 

 інтенсифікація сільськогосподарського виробництва шляхом інтеграції сільськогосподарських 

товаровиробників і переробних підприємств, що сприятиме збільшенню обігових коштів, 

скороченню витрат на виробництво продукції, збільшенню рентабельності; 

 недопущення скорочення маточного поголів’я великої рогатої худоби та свиней; 

 збільшення заліснення територій шляхом створення нових насаджень, збереження їх 

біологічного потенціалу, врегулювання земельних відносин під час вирішення питань відведення 

земельних ділянок під посадку лісів; 

 сприяння  реалізації  сучасних інвестиційних проектів   
 

           З метою забезпечення продовольчої безпеки району планується збільшення обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції. Під урожай 2013 року планується посіяти 33000 га  зернових і 

зернобобових  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 2013 рік посівна площа соняшнику збільшена до 14,0 тис. га,або на 11%. Також в 2013 році 

прогнозується збільшити площі посіву сої до 9900 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. 

          Не випадково постало питання про будівництво на території району молочного комплексу.  В 

планах  відбудувати великий комплекс по утриманню В.Р.Х. та залучити до цього проекту інвесторські  

кошти. 

        Для здійснення переробки молочної продукції  ще один проект – це створити нове підприємство 

«Сирзавод».Сума капіталовкладень сягне близько 5 млн. грн.  

 
       Збільшення надходжень до бюджетів буде за рахунок збільшення середнього розміру орендної 

плати за 1 га орної землі у   2013 -   580 грн. (в 2012 році він складає 557 грн.)    

 

  В районі працюють 2 елеватори, потужністю 80 тис.тонн, що повністю забезпечує потреби  с/г 

виробників. 

 



 2. Освоєння і видобування місцевих природних ресурсів, розвиток мінерально- сировинної     

бази 

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

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

силікатних нікель-кобальтових руд,  1- чарнокіту.  

       Так як анульовані спеціальні дозволи на користування надрами в двох підприємств, то  2013 році 

буде продовжуватися проводитись робота по пошуку інвесторів на Лебединське родовище чарнокітів, 

Капітанського родовища нікелю, кобальту. Фінансове забезпечення   реалізації основних завдань буде 

здійснюватись  за рахунок власних коштів підприємств. 

 

3. Зміцнення промислового потенціалу  т а збільшення виробництва конкурентоспроможної 

продукції  

 Збільшення обсягів промислового виробництва 

 Покращення, оновлення і модернізація підприємств 

         У 2013  році  планується  отримати  обсягів  промислового  виробництва та обсягів реалізації в сумі 

більше 1,5 млрд.грн.,  що складе 106,7% порівняно з 2012 роком. Ріст виробництва буде у галузях 

металургії, харчовій промисловості. 

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

олійних культур. 

     ТОВ»КЛК», ТОВ «Відродження» для збільшення переробки продукції проводять роботи по 

покращенню матеріально-технічної бази та  розширення виробництва.  
     Відновить роботу по виробництву ДП «Межиріцький вітамінний завод», який виробить 13 тонн 

спирту етилового та більше 16 тис. кг. лікарських засобів ( очікуване 216%). 
 

     Планується додатково на підприємствах, що відносяться до промислового кола створити  робочі 

місця, а саме: 

Виробництво тканини пропіленової  ТОВ «Метсервісгруп» -2,  у 2014 році -3; 

Виробництво олії соняшникової ТОВ «РапсоДія» у  2013 році-1,  у 2014 році -2; 

Оновлення і модернізація виробництва ТОВ «Відродження» -у  2013 році-2,  у 2014 році -2; 

Збільшення виробництва готової продукції ТОВ «Марія-Лідер» у  2013 році-3,  у 2014 році -2. 
 

      Виробництво продукції харчової промисловості варіюється в залежності від потреби господарств. 

Тобто зменшення відбувається в зв’язку  з тим, що підприємства  виробляють її для власних потреб та 

вироблену  товарну продукцію споживають . 
 

Інноваційна  діяльність  

        Найбільш активним інноваційним підприємством 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 

       До  2015 року  впровадження нових інноваційних технологій на ТОВ»ПФК»: 

зміна схеми очищування фільтрувального каналу гранульованих шлаків, 

використання тепла відходячих газів трубчатих обертових печей, 

впровадження технології водо вугільного палива 

Також буде впроваджуватися протягом цих років Програма компенсації реактивної потужності: 

- до 1000 В,  більше 1000 В, 35 КВ. 
 

 4. Розвиток споживчого ринку  

Першочергові завдання: 

- постійний контроль з боку органів виконавчої влади щодо захисту прав споживачів, 

- збільшення кількості новостворених об’єктів. 

    Очікуваний показник роздрібного товарообороту  у 2013 році -102%  

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

рахунок розширення торгових точок . 

 

       Буде введено в експлуатацію мийка п/п С.Торкотюк., кафе п/п В.Захаренко, п/п О. Бондарук. 
 



5.Модернізація інфраструктури, що сприятиме  підвищенню інвестиційної привабливості 

району 

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

підприємств і організацій. 

Пріоритетними  напрямками  інвестування є : 

Розвиток виробничої інфраструктури району в  

в промислову (переробну)  галузь. 

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

населення заплановано: 

 створення товариств  співласників  багатоповерхових  будинків (смт.Побузьке); 

 реконструкція  та ремонт  систем  водопостачання,   

 впорядкування сміттєзвалищ у населених пунктах. 

 

За рахунок субвенції з державного бюджету очікується проведення реконструкції системи 

водопостачання смт.Голованівськ  

 

Транспорт  та  зв’язок, дороги 

       Очікується перевезення пасажирів автомобільним транспортом збільшити на 4% до рівня 

попереднього року. Пасажирооборот зросте на 4,6 відсотків. 

 

  Основні  завдання на 2013 рік: 

 створення комунального підприємства та закупівля  автобусів для перевезення пасажирів.  

 оновлення основних виробничих фондів усіх видів транспорту та дорожнього господарства; 

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

конкурсних умовах. 
 

Першочерговими завданнями є: 

• збереження та розширення існуючої мережі маршрутів;  

• реконструкція доріг місцевого значення. 

(Загальна протяжність автомобільних доріг, які проходять територією Голованівського району 

складає 353,28 км., з них : 

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

значення – 315,7 км., з них : 

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

152,9 км.)           
        Ремонти доріг і вулиць комунальної власності, державного і обласного значення плануються 

проводити за кошти субвенції з державного і обласного, місцевих бюджетів. 

 

Енергоефективність  

       На виконання програми з енергоефективності в закладах соціальної сфери встановлені 

енергозберігаючі котли польського виробництва, які працюють на альтернативних видах палива і 

мають високу енергоефективність. Для опалення даними котлами буде використано ресурси 

місцевого виробника ТОВ «Відродження». Дане підприємство за власний рахунок провело 

реконструкцію котелень та опалювальної системи. 

Такі котли вже змонтовано в  НВК Голованівська ЗШ, Побузькій ЗОШ, Перегонівський ЗШ та 

Голованівській ЦРЛ, районному будинку культури, Троянській амбулаторії, дитячому садку №4 

ст.Голованівськ. Вартість обладнання 1 млн.27 тисяч грн., в тому числі підприємством - орендарем 

встановлено 5 лічильників на суму 48,2 тисяч грн. Проведені ремонти вищезгаданих котелень на 

суму 1 млн.327 тисяч грн. І загальні витрати 2 млн.355 тисяч грн. 

      З метою збереження тепла  в приміщеннях за останні роки в загальноосвітніх закладах району, 

Голованівській, Побузькій лікарнях, клубних закладах відбувається заміна старих  вікон та дверей на 

енергозберігаючі.  

 

6.Удосконалення системи надання послуг та зміцнення матеріально - технічної бази закладів 

гуманітарної сфери 

Одним із пріоритетних завдань є продовження проведення структурних реформ у галузі освіти, 

медицини і культури.   



 
Галузь «Освіта»  

 В Голованівському районі  функціонує 27 загальноосвітніх навчальних закладів, із них 9 

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

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

Також функціонує 29 дошкільних навчальних закладів, якими охоплено 951 дитина (це 85% 

дошкільнят від загальної кількості в районі). На виконання  постанови КМУ діти 5-6 річного віку 

охоплені дошкільною освітою 100%, у нас 288 таких вихованців.  

      У 2011-2012 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах району працювало 512 

педагогічних працівників. На  даний час навчальні заклади  на 99,4% забезпечені педагогічними 

кадрами. 

      На належному рівні в районі проходить реалізація програми  «Шкільний автобус». Згідно  

програми  у 2012-2013 навчальному році  здійснюється  підвіз 318 учнів та 37 учителів. У 

перевезенні задіяні 8 одиниць автотранспорту, які знаходяться на балансі  відділу освіти.  Із них 5 

автобусів придбано за кошти державного бюджету  та 3 –районного бюджету. (для довідки: За кошти 

державного бюджету у 2011 році  придбано один шкільний автобус на суму 346 тис. грн,за кошти 

районного  бюджету – один на суму 238тис,  а у 2012 отримали ще 2 шкільні автобуси за державне 

фінансування в сумі 716тис.грн . 7 учнів Цвіткове, Журавлинка підвозяться особистим транспортом, 

але в перспективі буде закуплено  автобус на цей маршрут) 

      Ведеться робота по реалізації районної програми «Шкільна парта». За 2011-2012 роки придбано 

91 комплект парт, відремонтовано 196 парт. За ініціативи депутата обласної ради Грушевського В.А.  

1 вересня 2012 року  партами були забезпечені  всі учні перших класів. 

       За рахунок бюджетних коштів та коштів спонсорів в усіх без винятку закладах освіти проведено 

поточні ремонти. За кошти субвенції державного та місцевого бюджетів  проведено реконструкцію 

системи опалення НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка - гімназія» на суму 325 тисяч 

71 грн. А за фінансовової підтримки ТОВ «ПФК», районного бюджету, благодійного фонду 

здійснено заміну системи опалення Побузької ЗШ І-ІІІ ст. Сума залучених фінансів склала -418 

тис.грн. На даний час проводиться реконструкція системи опалення НВК «Перегонівської ЗШ І-ІІІ 

ст. -ДНЗ». 

Плануємо провести ремонти внутрішніх вбиралень у всіх школах району  
Буде підключення всіх без винятку  шкіл до мережі Інтернет  (на сьогодняшній день підключено  

18 шкіл, ще 9  залишилося) 

 За допомоги спонсорів проведення ремонтів дитячих закладів  у сільських населених пунктах. 

 
В галузі «охорона здоров»я» функціонує 30 ФАПів, 1 Голованівська Центральна лікарня, 1 

Побузька селищна лікарня.  

Працюють 53 лікаря  усіх спеціальностей та 214 середніх медичних працівників. 

Бюджет галузі на 2012  рік складає  майже 20 млн.грн. 

    Особлива увага приділялась  ремонту палат учасників ВВ війни та дитячої: встановлено нові 

меблі, кондиціонери, холодильники, телевізори та DVD- програвачі. Відкрито в Голованівській ЦРЛ 

відремонтовану  кімнату для тимчасового перебування дітей. Проведено капітальні ремонти  

пологового відділення, відремонтовано та оснащено операційний зал та палату інтенсивної терапії, 

облаштовано їдальню – буфет новими меблями та холодильним обладнанням. Відремонтовано І пост 

хірургічного відділення. За кошти субвенції з державного бюджету проведено ремонт 2 посту 

хірургічного віділення,  виконано капітальні ремонти покрівлі  та утеплення приміщень.  

        За кошти місцевого бюджету проведено ремонт поліклінічного віділення Голованівської ЦРЛ. 

На даний час реконструйовано  опалювальну систему  І і ІІ поверху  поліклініки та терапії.  Освоєно 

капітальних інвестицій на ремонти та закупівлю цього проекту з районного  бюджету – 289,4 

тис.грн., а за інвестовані -250 тис.грн.  І всього залучено  539 тисяч грн.   

        Завершено  ремонти в центрі ранньої діагностики, в якому  вже встановлений і 

використовується новий рентгенологічний комплекс «Медикс» подарованих президентом України 

Віктором Януковичем.  

        У центрі ранньої діагностики функціонують клініко – діагностична лабараторія, відділення 

променевої діагностики, кабінети ультразвукової, ендоскопічної та функціональної діагностики, що 

забезпечить мінімізацію часу пацієнтів на проходження діагностики захворювань на ранній стадії. 

Центр діагностики оснащено  необхідним обладнанням.        



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

підключення котла, зроблена вентиляція  лабораторії, ренгенкабінету та придбано УЗО (на суму 380 

тис.грн.), закуплено меблі для терапевтичного віділення (72,4 тис.грн.), закінчено ремонти другого 

поверху полікліклінічного  відділення, і проводяться ремонтні роботи першого поверху. 

     За державні кошти подаровано лікарні автомобіль  невідкладної  допомоги для лікарні. 

       Вже сьогодні  в стадії завершення реконструкція Троянської лікарської амбулаторії, яка 

переведена в статус будинку одиноких непрацездатних громадян, що потребують опіки. 

 
Завданням на 2013 рік  є  проведення ремонтів у ФАПах,   

забезпечення медичними кадрами.  

                
 Галузь «культура»  представлена: 27 закладами культури клубного типу, 7 музеями, (з них 2 – 

державні ), 31 бібліотекою, 1 районним будинком культури, музичною школою. 

       
       В перспективі – 1.відновити опалення в усіх клубах, 

         2.забезпечити кадрами (фахівцями) 

                             3.завершити ремонт Побузької ДМШ, Голованівського РБК 

Спорт 

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

міні футболу, 18- майданчиків з нестандартним обладнанням. Всього 81 об’єкт спорту. 

          

В 2013 році планується проведення ремонту центрального стадіону за кошти районного бюджету, 

розпочата робота по проектуванню та облаштуванню майданчика для міні футболу та тенісного 

корта в смт.Голованівськ. 

Також силами громад - поточні ремонти спортивних майданчиків у всіх населених пунктах.  

      Для Голованівської дитячо – юнацької спортивної школи  зовнішній і внутрішній ремонти. 

 

Соціальний захист 

Для забезпечення  реалізації  даного напряму будуть вживатися заходи щодо:  

 забезпечення продуктивної зайнятості працездатного населення та підвищення оплати  праці;  

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

 розвиток прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (створення 1 прийомної сімї ); 

 

Середньомісячна заробітна плата  в  2013 році зросте на 14 %. 

Буде створено 354 нових робочих місця.. 

Планується працевлаштувати незайнятих громадян 930 громадян. 

         

         В стадії завершення реконструкція Троянської лікарської амбулаторії, яка переведена в статус 

будинку одиноких непрацездатних громадян, що потребують опіки. Буде створено 16 робочих місць. 

Нові робочі місця створені будуть в малому бізнесі, лісовому і сільському господарствах.  

      За спонсорські кошти буде придбано мобільні телефони для ветеранів ВВв.  

Продовження роботи по встановленню пандусів  для інвалідів. Обслуговування пільгових категорій в 

магазинах за  соціальними цінами. 


