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2.Організація  контролю за виконанням  Програми 

Додатки: 

Основні показники економічного і соціального розвитку Голованівського району. 

Перелік   державних  цільових  та  обласних  програм,  які будуть діяти   у 2014 році .  Заходи спрямовані на 

реалізацію  Стратегії  економічного  та  соціального  розвитку  Голованівського   району  у  2014  році 

 

 

      Вступ 

 Програма економічного і соціального розвитку Голованівського району на 20141 рік (далі-програма) 

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

документами, а саме: 

 Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів», 

 Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 23 жовтня2013 року № 511-р «Про 

розробку проекту  програми соціального і економічного розвитку  Кіровоградської області на 2014 

рік». 

 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 2014 році. 

 

1.2. Основні заходи щодо регіонального розвитку у 2014 році  

конкретизуються у таких частинах програми : 



  

 

1.Основні показники соціально-економічного розвитку Голованівського району на 2014 рік. 

2.Перелік районних цільових програм розвитку відповідних галузей, які будуть діяти у 2014 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 2014 році 

         Метою економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2014 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. 

         

 

  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: 

 Розвитку і модернізації ДП «Межиріцький вітамінний завод» ДАК »Укрмедпром», 

 Будівництва овочесховища на базі ТОВ «КЛК»,  

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

Полонисте, с. Давидівка, потужністю 200 кВт кожної, 15 робочих місць 

 Відновлення кар'єру по виробництву чарнокіту на базі Лебединського родовища та інше 

      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  овочівництва , тваринництва. 

 

Пріоритет      2. Розбудова  та  модернізація  інфраструктури, що сприятиме підвищенню 

інвестиційної привабливості сіл і селищ району 

 

         Для  забезпечення  реалізації  даного  напряму  будуть  вживатися     заходи  щодо:  

 розширення мережі Інтернет, 

 реконструкція  доріг  комунальної  власності , 

 реконструкція систем опалення  в загальноосвітніх школах ; 

 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 та Центру 

надання адміністративних послуг 

 

               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;  

 придбання шкільного автобуса для перевезення  дітей, що проживають у сільській місцевості 

с.Троянка); 

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

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

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

культури та спорту, а саме: закінчення реконструкції музичної  школи  смт.Побузьке,  будівництва 

храмів.          

 

Пріоритет     6. Сім’я, діти та молодь 

 Розвиток прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (створення 1 прийомної сім»ї ); 

 Профілактика негативних проявів  у молодіжному  середовищі. 

 

                                                 

 Основні проблемні  

питання соціально-економічного розвитку району, заходи,  

які вживаються райдержадміністрацією щодо їх вирішення, ефективність цих заходів 

№ 

з/п 

 

Зміст завдання, 

проблемного питання 

Обґрунтування 

необхідності 

вирішення  

питання 

Пропозиції щодо шляхів 

вирішення проблемного 

питання 

  .1 Незадовільний стан   

автомобільних   доріг   

Дефіцит  коштів передбачених на  

фінансування на утримання 

автомобільних доріг загального 

користування  

Покращення автомобільного 

сполучення, економія транспортних 

витрат, зниження показників 

аварійності 

Збільшення фінансування на 

утримання автомобільних доріг 

загального користування,  

співфінансування  

за кошти державного і обласного 

бюджету 

2. Будівництво очисних 

споруд Голованівської 

центральної районної 

лікарні (виготовлена 

проектно-кошторисна 

документація) 

Відсутність коштів у місцевому 

бюджеті для проведення будівництва 

очисних споруд 

(потреба 1,7 млн.грн.)    

Посприяти у виділенні коштів із 

обласного фонду охорони 

навколишнього середовища для 

будівництва цього об’єкту, або 

надання субвенції з державного 

бюджету 

3. Капітальний ремонт 

дитячого відділення , 

приймального 

відділення, вестибюля і 

сходової клітини в 

Голованівській ЦРЛ  

(виготовлена проектно-

Недостатньо коштів у районному 

бюджеті для фінансування проекту. 

Виконання заходів поліпшить умови 

перебування хворих,  покращить  

надання медичних послуг 

620 тис.грн.) 

Посприяти у виділенні  коштів 

субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам  



  

№ 

з/п 

 

Зміст завдання, 

проблемного питання 

Обґрунтування 

необхідності 

вирішення  

питання 

Пропозиції щодо шляхів 

вирішення проблемного 

питання 

кошторисна 

документація) 

4. Капітальний ремонт 

Побузької музичної 

школи, корпусу №2 по 

вул. Шкільній, 9 

смт.Побузьке 

(виготовлена проектно-

кошторисна 

документація) 

Недостатньо коштів у районному 

бюджеті для фінансування проекту. 

Виконання заходів поліпшить умови 

навчання учнів 

(потреба коштів в сумі 520,588 

тис.грн) 

Посприяти у виділенні  коштів 

субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам 

5. Реконструкція старого 

гінекологічного 

відділення 

Голованівської ЦРЛ 

Недостатньо коштів у районному 

бюджеті для фінансування проекту.  

(Потреба в сумі 2,5 млн.грн). 

Посприяти у виділенні  коштів 

субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам 

6. Реконструкція тильної 

сторони приміщення 

Голованівської ЦРЛ   

(продовження 

ремонтних робіт, 

виготовлена проектно-

кошторисна 

документація) 

Недостатньо коштів у районному 

бюджеті для фінансування проекту.  

 

(Потреба в сумі майже 1млн.грн). 

 

Посприяти у виділенні  коштів 

субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам 

7. Реконструкція 

інфекційного відділення 

Голованівської ЦРЛ 

Недостатньо коштів у районному 

бюджеті для фінансування проекту.  

(Потреба в сумі майже 1млн.грн). 

Посприяти у виділенні  коштів 

субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам 

8. Реконструкція Побузької 

ЗШ 

Недостатньо коштів у районному 

бюджеті для фінансування проекту.  

(Потреба в сумі майже 1млн.грн). 

Посприяти у виділенні  коштів 

субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам 

9. Реконструкція дитячої 

музичної школи 

смт.Голованівськ   

Недостатньо коштів  

(Потреба в сумі майже 0,780 

млн.грн). 

Посприяти у виділенні  коштів 

субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам 

10 Реконструкція 

Шепилівського дитячого 

садка  

Недостатньо коштів  

(Потреба в сумі майже 0,780 

млн.грн). 

Посприяти у виділенні  коштів 

субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам 

  

Промисловість 

У 2014 році  планується  отримати  обсягів  промислового  виробництва в сумі   ( в цінах 2010 року)  

2156,022 млн.грн що складе 102,6% порівняно з 2013 роком. 

 Реалізована товарна продукція становитиме 1798 ,6 млн.грн., або очікується ріст на 3%. 

Широко представлена промислова галузь Голованівщини. Галузева структура промисловості: переробна, 

яка включає харчову, легку, виробництво та оброблення  деревини, хімічну, металургійне виробництво. 

Працює гігант кольорової металургії ТОВ “Побужський феронікелевий комбінат”.  

В минулих роках  на підприємстві за власні кошти проведено модернізацію (реконструкцію) печі №1 

потужністю 40 МВт, де збільшиться чисельність працюючих на 30 осіб. Капіталовкладення склали 255,5 

млн.грн. 

Працюють промислові підприємства ТОВ “Відродження” та ТОВ “КЛК”, ДП «Голованівське ЛГ", ТОВ 

«РапсоДія», ТОВ «Метсервісгруп», ТОВ АПК «Розкішна», ТОВ «Олександрія Лідер», ТОВ «Вадіс»  Район 

займає одне з перших місць в області за площею лісів. ДП ,,Голованівське ЛГ" займаються 

зовнішньоекономічною діяльністю, мають зв’язки з такими країнами як Німеччина, Польща, Литва, 

Болгарія. 

Проектні потужності: 

ТОВ»ПФК»-6800 тонн /рік . 

ТОВ»КЛК» -50 тонн борошна за добу, 

ТОВ»Відродження « -350-420 тонн за добу насіння технічних культур, 

ТОВ»Олександрія Лідер» -40-65 т/год шлаку , 



  

ДП»ЛГ»- 1380  куб/за рік брусків, дошки, 1255 куб/рік заготовок, 

ПП»Ліссва» -10,5 тис.шт. швейних виробів, 

ПП»Лістонз» -15,7 тис.шт. швейних виробів. 

ТОВ «Метсервісгруп»- 1000 тонн на рік тканини та нитки 

На території смт. Побузьке  працює підприємство ТОВ «Метсервісгруп» під виробництво поліпропіленової 

тканини, стропи а також швацької нитки загальною потужністю 1000 тонн на рік. Основною продукцією 

виробництва є: поліпропіленова тканина різної ширини та щільності. Продукція виробництва є 

напівфабрикат для виготовлення м’яких ПП (поліпропіленових) контейнерів (біг-бег) різної 

вантажопідйомності від однієї до двох тонн. Власник (інвестор, походження інвестиції) фізичні особи.Обсяг 

виробництва натуральних та грошових одиницях 3,5 тонни ПП виробів на добу. На підприємстві 

встановлено сучасне іноземне обладнання індійського виробництва по ліцензії італійської фірми SIMA. 

 Основною сировиною для виробництва продукції є поліпропіленовий гранулят вітчизняного та 

іноземного походження.   

 Виробнича потужність підприємства включає такі основні та допоміжні підрозділи: Основні: 

 дільниця екструзії, дільниця ткацтва, лабораторія, складське господарство. 

       Допоміжні: 

 вентиляційний підрозділ, тепло-, енерго постачання. 

 Також створені побутові приміщення: 

 роздягальні, душові кімнати, кімната прийому їжі для забезпечення нормальних умов роботи працівників 

підприємства. 

Основними споживачами продукції підприємства є хімічні заводи, сільськогосподарські, гірничодобувні, 

підприємства легкої промисловості та інші. Зокрема в Голованівському районі споживачами є ТОВ «ПФК», 

ТОВ «Олександрія-Лідер», ТОВ «Каолін Буга», ТОВ «Рапсо Дія». 

Для виробничих потужностей та адміністративного апарату були побудовані нові сучасні  офісні 

приміщення.  

          Протягом 2013 року  підприємство працювало не стабільно із-за відсутності ринку збуту. 

Однак у 4 кварталі показники виробництва та реалізації збільшуються . В 2014 році очікуване виробництво 

та реалізація готової промислової продукції складе -102% до рівня 2013 року. 

На території Побузької селищної ради знаходяться підприємство основного облікового кола – ТОВ” 

Побужський  феронікелевий   комбінат». 

 Підприємство створено у 2002 році  на базі комплексу попередника ВАТ»Побузький феронікелевий завод». 

Має приватну форму власності.  

          Дане товариство  займає найбільшу частку обсягів випуску  промислової продукції та залучення 

інвестицій в економіку району і в попередніх роках  є інноваційно - активним підприємством. Технологічне 

устаткування, встановлене на комбінаті, дозволяє переробляти нікелеві руди з отриманням із них 

феронікеля.   

         Основний напрямок інноваційної діяльності даного промислового підприємства спрямований на 

впровадження прогресивних технологічних процесів та освоєння нових видів інноваційної продукції. В 

попередніх роках ним  освоєно  7 найменувань інноваційної продукції. З цих удосконалених виробничих  

процесів впроваджено 5 процесів маловідходних та ресурсозберігаючих.  

       Заборгованість по сплаті заробітної плати  та податках  відсутня. 

 На 2014 рік планується  виробництво феронікелю на рівні 2013 року. 

ПП «Лістонз»,  ПП «Ліссва». 

                      Приватні підприємства «Лістонз» засновані у 2002 році, а приватне підприємство «Лістонз» засновано 

у 2004 році , мають  приватну форму власності.  

            Основним видом виробництва продукції є пошив чоловічого одягу.  

Заборгованість із виплати заробітної плати та по податках  по підприємству відсутня.  

Обсяги виробництва та реалізації з року в рік є стабільними, відповідно до прогнозу   показники 

збільшаться до 101-104% в порівняні з 2013 роком. 

ТОВ »Олександрія Лідер»-  підприємство основного облікового кола . 

Підприємство засноване з 1998 року  та проведені зміни  його реєстрації  2007 року. 

Засновниками є ТОВ»Укрмайнінг», ТОВ»Укрхімкомплект»,  фізичні   особи. 

               ТОВ «Олександрія-Лідер» виробляє з гранульованого шлаку феронікелевого виробництва абразивний 

порошок для абразивоструменевої обробки поверхонь.  

Струменеві обробка поверхонь із застосуванням абразивного порошку є найбільш прогресивною 

технологією при їх очистці.  

          Матеріал який пропонується дозволяє використовувати обладнання передових світових брендів. 

           В порівнянні з іншими матеріалами для очистки поверхонь абразивний порошок має ряд переваг: 

- витрати матеріалу на 20% нижчі ніж аналогів та в 4 рази нижчі ніж кварцового піску: 

- матеріал не містить пилу 



  

- є більш безпечним для здоров’я ніж кварцевмісні матеріали 

- має зручне пакування, що дозволяє зберігати матеріал на відкритому повітрі за несприятливих погодніх 

умов.  

          Реалізується як по всій території України, так і закордон. Зокрема до Латвії, Литви, Румунії та ін. 

держав. 

          Вид продукції - переробка амбразивного порошку . Потужність підприємства -45-60 тонн /год 

гранульованого шлаку , і 35 тонн/ год шлаку. Створено 31 робоче місце. 

          Планується ріст у 2014 році на 7 %. 

ТОВ «Відродження» засноване в жовтні 2001 року на базі бувшого комбікормового заводу  і  має приватну 

форму власності.  Статутний капітал становить 200 тис.грн. 

         Питома вага у виробництві товарної продукції  в основному обліковому колі промислових підприємств 

району майже  9,7 %. В  натуральному  виразі підприємством вироблялося олія соняшникова і ріпакова та  

макух. В 2008 році освоєно виробництво олії  ріпакової. 

          На сьогодні виробнича потужність підприємств включає такі основні та допоміжні підрозділи: 

олієпресовий завод, фільтраційний цех, тепло-, енергопостачальний цехи, складське господарство, 

лабораторія. 

          Потужність підприємства в попередніх роках  - 70 тонн за добу,  теперішня виробнича потужність 

олієпресованого заводу розрахована на переробку 350 тонн зерна соняшника на добу або 250 тонн сої, чи 

стільки ж рапсу. Німецька пресована лінія («ЕТР»), встановлена на підприємстві, дозволяє збільшити обсяг 

переробки до 420 тонн за добу (при перерахунку на зерно соняшника). 

Невід’ємною частиною заводу є цех фільтрації олії, який обладнаний  технічними засобами фірми «ТАН» і 

працює в Україні за німецькими технологіями. Реконструкція заводу, яку здійснили протягом останніх 3-х 

років, дозволила збільшити виробничу потужність до 200 тонн продукції за добу і значно поліпшити її 

якість. На сьогодні олія, яку виробляє «Відродження» відповідає вищому та 1-му ґатунку. 

          У 2007 році на підприємстві проклали 2 кабельні лінії по 10кВт і змонтували допоміжну підстанцію  

потужністю 2МВт. У минулому році  було введено в експлуатацію котел для спалювання відходів 

соняшника, чим одночасно вирішено питання опалення приміщень підприємств.  

          Складське господарство розраховане на  зберігання 7000 тонн соняшника, 2000 тонн макухи. Ємність 

баків для зберігання олії складає 1100 тонн. Потужність по прийому сировини автотранспортом – 5000 

тонн.  

         Заводська лабораторія оснащена всім необхідним сучасним обладнанням, має повний пакет 

документів, сертифікована. 

          Встановлено  механізм – гранулятор по брикетуванню і гранулюванню  відходів із лушпиння 

соняшника для подальшої реалізації споживачам, що дасть зекономити  енергію та тепло у бюджетній 

сфері, у  приватному секторі та громадян.  Даний механізм працює 14-16 год/добу, проектна потужність 

20 тонн лушпиння за добу.  

           В 2013 році  підприємство має значний ріст обсягів виробництва та реалізації готової продукції. В 

2014 році – очікується  збільшення показників  на 5,9%. 

ТОВ «КЛК» Має приватну форму власності. В натуральному виразі підприємством переробляється  зернові 

культури на  борошно. Виробництво борошна також виробляється в  залежності від попиту ринку  та 

укладених договорів. 

          В 2013 році  підприємство має значний ріст обсягів виробництва та реалізації готової продукції. В 

2014 році – очікується  збільшення показників  на 5,3 %. 

ТОВ АПК «Розкішна» Дане підприємство засновано у 2005 році, має приватну форму власності. Займає 

територію 20000 га.  

Товариство відноситься до галузі сільського господарства. Сільськогосподарська продукція 

рослинного походження є основним видом виробництва. ТОВ АПК «Розкішна» з кожним роком збільшує 

темпи росту обсягів виробництва. Підприємство є перспективним і прибутковим. Виробництво продукції 

харчової промисловості варіюється в залежності від потреби господарства. Виробляються крупи, макаронні 

вироби, хлібобулочні, корми, борошно, свинина, баранина.Планується збільшення виробництва продукції 

від 102-112 %. 

           Підприємство ККП  знаходиться за адресою смт Голованівськ Належить до комунальної форми 

власності.  

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 2013 році буде становити близько 483,8 тис.грн., або 

120% до попереднього року, та  плановий показник у 20104 році становитиме 107%.  

Проектна потужність підприємства по виробництву основних видів послуг 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. 

         Підприємство ТОВ «Вадіс» належить до приватної форми власності.  ТОВ «Вадіс» відноситься до 

переробної галузі промисловості та займається виробництвом.  

Основним видом продукції є виробництво ковбасних виробів варених, копчених та напівкопчених. 

Середньорічна чисельність працюючих 4 чоловік.    Заборгованість по підприємству по податках і із 

виплати заробітної плати   відсутня. Нарощує продукцію і працює на споживача . 

Виробництво у 2014 році буде на рівні 102,5%. 

ТОВ «РапсоДія» Основною продукцією виробництва є: олія соняшникова пресована, макуха насіння. Олія 

може використовуватися як сировина для виробництва біопалива, або реалізовуватися самостійно, як 

харчовий напівфабрикат. 

Власник (інвестор, походження інвестицій) АПК»Розкішна», ТОВ»Укрмайнінг», Компанія Майнінг лайн 

ЛТД».  

                     Обсяг виробництва у натуральних та грошових одиницях 100 тонн  насіння соняшникового на 

рослинну олію на добу. І потужність складе 3 тис.тонн в місяць соняшника, або 36тис.тонн в рік. Режим 

роботи цілодобовий на протязі року і в три зміни. Виробнича потужність підприємства включає такі основні 

та допоміжні підрозділи: олієпресовий завод, фільтраційний відділ, тепло-, енергопостачальний цехи, 

складське господарство, лабораторія. Підприємство протягом 4 місяців не працювало, а   проводились  

роботи по реконструкції по збільшенню потужностей .У зв’язку з цим показники у порівнянні з минулим 

роком знижені. Після відновлення роботи у жовтні місяці об’єми виробництва і реалізації нарощуються і 

плануються вийти на 102%. У 2014 році  планується зберегти дані об’єми виробництва. 

ДП «Межиріцький вітамінний завод» ДАК «Укрмедпром»  має державну форму власності, відноситься  

до хіміко  фармацевтичної  галузі відомства охорони здоров’я .                          

         В 2012 році підприємство не здійснювало виробництво готової продукції, лише реалізовували  

залишки готової продукції.  

                 А протягом 2013 року Межиріцький вітамінний завод взагалі не здійснює виробництво,  так і 

відповідно реалізацію товарів.  

      В даний час проводиться перепрофілювання підприємства на переведення  на виробництво компоненту 

мастильного палива альтернативного, потужністю 6 тис.дал./на добу .Буде проведено в 3 етапи і орієнтовно 

буде завершено в квітні 2014 року. Планується залучити 15 млн.грн. інвестицій в основний капітал. 

Проводяться монтаж і встановлення обладнання, облаштування котельні. Працює 46 осіб.  

              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 . 

 

Формування конкурентного середовища 

 1. Метою програми є запобігання та припинення проявів анти конкурентних узгоджених дій 

суб’єктів господарювання, анти конкурентних дій органів адміністративно-господарського 

управління і контролю та органів влади і місцевого самоврядування, зловживань монопольним 

становищем суб’єктами господарювання, насамперед, на соціально важливих ринках. 

2. Основні завдання: 

 

Забезпечення діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого 

самоврядування у напряму реалізації державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції, 

обмеження монополізму на відповідних територіях, суворе дотримання норм конкурентного права; 

Надання органам Антимонопольного комітету України відомостей, що можуть свідчити про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 

Забезпечення контролю за дотриманням суб’єктам господарювання та місцевими органами 

виконавчої влади законодавства про захист економічної конкуренції; 

Вдосконалення організації роботи під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні 

кошти; 

3. Кількісні та якісні критерії виконання програми: 

Забезпечення цивілізованих проявів гри на товарних ринках; 

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів під час державних закупівель. 

4. Головні проблеми: 
Прояви недобросовісної конкуренції, наявність антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів 

господарювання, антиконкурентних дій органів адміністративно-господарського управління і контролю та 

місцевих органів влади і органів місцевого самоврядування, зловживання монопольним становищем  

суб’єктами господарювання; 



  

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

послуг за державні кошти. 

 

Розвиток мінерально- сировинної  бази району 

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

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

Подано заяву –клопотання приватним підприємством «АВКУБІ» про розгляд матеріалів щодо погодження 

клопотання про надання спеціального дозволу за користування надрами з метою геологічного вивчення , в 

тому числі дослідно- промислової розробки Лебединського родовища чарнокітів -корисних копалин 

загальнодержавного значення. 

  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. 

  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. 

В 2014 році на базі Лебединського кар’єру буде  відновлено роботу та створено 150 робочих місць. 

 

Інноваційна діяльність 

ТОВ «ПФК» займає найбільшу частку обсягів випуску  промислової продукції та залучення інвестицій в 

економіку району і в попередніх роках  є інноваційно - активним підприємством. Технологічне 

устаткування, встановлене на комбінаті, дозволяє переробляти нікелеві руди з отриманням із них 

феронікеля.   

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. 

В 2011 році впроваджена технологія виплавки чорнового FeNі   з оптимальним вмістом  Sі. 

У 2011 році продовжена дія сертифіката на СУЯ   згідно  ДСТУ   9001 2009. 

У 2011 році освоєно новий вид продукції – феронікель  марки ФН -20Р. 

В 2013 році  розроблено проект пиловугільного палива для переводу 4 печей випалку Ш4,5470 М на 

вугільне паливо. Даним проектом передбачається будівництво об’єктів пиловугільного палива для переводу 

4-х печей випалу ш4,5470м на вугільне паливо на ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», що 

дозволить забезпечити здешевлення виробничого процесу випалу шихти в випалювальному цехові на ТОВ 

«ПФК», так як підприємство має достатньо енергоємне виробництво щодо природного газу.  

Рішенням даного проекту передбачається рішення по прийому, складуванню, приготуванню вугілля 

для подальшого використання в якості палива при переводі трубчатих обертових печей з природного газу на 

пиловугільне паливо. 

Можливі впливи плануючої діяльності при будівництві на навколишнє середовище: вплив на 

компоненти плануючої середи мінімальне, викликане будівництвом об’єктів комплексу УПК. Викиди не 

властиві основному технологічному процесу і мають короткочасний характер. 



  

Для дотримання санітарних норм по якості повітря робочої зони передбачається пило очистка 

відхідного запиленого повітря рукавних фільтрах від операції по прийому, складуванню, зберіганню 

вугілля, дробленню і транспортуванні вугільної шихти, помолу у вугільному млині і подачі порошку в 

накопичувані силосу розташованих на печах випалу.  

Ступінь екологічного ризику від проектованої діяльності на ТОВ «Побужський феронікелевий 

комбінат», можна визначити, як мінімальну, при умові виконання рішень по даному робочому проекту. При 

впровадженні рішень передбачених проектом по будівництві об’єктів пиловугільного палива для переводу 

4-х печей випалу ш4,5-70м на вугільне паливо, здійснювати проектні рішення в відповідності з Законами 

про охорону атмосферного повітря і Правилами охорони навколишнього природного середовища 

 

Споживчий ринок,   послуги 

Головною  метою у 2014 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 - обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, включаючи 

ресторанне господарство – усього -105%. 

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

рахунок розширення торгових точок . 

В 2014 році буде введено в експлуатацію і реконструйовано:  

 приміщення під магазин непродовольчих товарів п/п Дудар П.С. смт.Голованівськ", 

 реконструкція магазину «Меліса» п/п Боровський В.І. смт.Голованівськ , 

 Проведено будівництво магазинів малої архітектурної форми п/п Чиж О.В. 

 

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 2014  році  збільшити проти попереднього року на 7%. 

Збільшення даних  платних послуг  відбудеться за   рахунок діяльності таких підприємств як 

ТОВ“Голованівське ХПП” і ТОВ  “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. 

 

Основні проблеми: 

 недостатній розвиток мережі підприємств побутового обслуговування населення у сільських 

населених пунктах 

Зовнішньоторговельний  оборот 

В 2014 році очікується   здійснити  експорт  в обсязі  440 тис. дол. США, що складатиме до 

попереднього року 107,3 %.  Експортувалася продукція в Литву, Польщу.  

Транспорт  та  зв»язок 

Головною метою у 2014 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 10% до рівня 2013 року.     

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 2014 рік: 

 збереження існуючої мережі маршрутів щодо охоплення автобусним сполученням сільських населених  

пунктів району; 

 оновлення основних виробничих фондів усіх видів транспорту та дорожнього господарства; 

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

конкурсних умовах. 

Найбільш поширеною послугою серед населення є телефонний зв'язок  - місцевий, міжміський та 

міжнародний.   



  

Задієння нової ємності пов’язане з виконанням  значних  об’ємів  будівельних робіт, а саме - 

будівництвом магістральних, розподільчих ліній, будівництвом кабельної каналізації, установкою 

залізобетонних опор, влаштуванням підземних переходів та ін., тому не можна сказати, що таке задіяння 

обійдеться без труднощів. Нове будівництво завжди пов’язане з великими матеріальними витратами і  часто 

собівартість виконання установки 1 телефону сягає значно  більше плати за установку телефону. 

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. 

            Телефонних  апаратів очікується  4680  одиниць (100%). 

Основні завдання на 2014 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. 

Агропромисловий комплекс 

Головною метою у 2014 році буде створення сприятливих умов для розвитку високоефективного 

конкурентоспроможного аграрного комплексу району та забезпечення продовольчої безпеки. 

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 за 2012 рік та очікуванні результати у 2013 році. 

Аналізуючи в цілому виробництво валової продукції за останні  роки 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 2013 році на 10,65 млн. грн., або 103,7 

%.   Очікуване виробництво тваринницької продукції до кінця 2013 та у 2014році 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.  

       2. Головною проблемою розвитку галузі сільського господарства є не стабільність, не 

передбачуваність та не прогнозованість цінової ситуації в державі з відповідним паритетом цін, що 

безпосередньо впливає на собівартість продукції та структуру виробництва сільгосппродукції.  

3. Мета програми  ( сфери діяльності) на 2014 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 2014 року планується посіяти 40057 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 2014 рік посівна площа соняшнику зменшена до 10,4 тис. га, так як ця культура є просапною, а її 

вирощування призводить до ерозії та суттєвого зменшення родючості ґрунту.. Також в 2014 році 

прогнозується збільшити площі посіву сої до 9700 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 2014 рік посів цієї культури 

не передбачається.  

Площа плодових культур по сільгосппідприємствах залишиться на рівні минулого року. 

В 2014 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 5714 кг, середньо – добові привіси ВРХ – 630 гр. та 

свиней 490 гр. 

    Розроблено та затверджено заходи щодо поліпшення ветеринарного обслуговування, додатковому 

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

довести в 2014 році по всіх категоріях господарств чисельність поголів’я свиней до13000 гол., птиці 163000 

гол. 

        4. Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2014 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 2014 році 

продукції тваринництва по всіх категоріях господарств на рівні 65461 тис. грн. в тому числі виробити 

молока 10400 тонн, м’яса 2230 тонн. 

Середньомісячна заробітна плата в 2014 році  становитиме 2350 грн., і планується вище рівня  2013 

року на 12%. 

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 2014 рік з 

обґрунтуванням шляхів і засобів розв’язання проблем розвитку галузі. 

 

забезпечення стабільного та ефективного функціонування агропромислового комплексу; 

перетворення аграрного комплексу у високоефективний, конкурентноспроможний 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 сутєво покращиться. В районі введено в експлуатацію 

потужності по переробці соняшнику та ріпаку  ТОВ «Рапсо-Дія», а також розширено виробничі потужності 

ТОВ «Відродження» (проведено реконструкції лінії по виробництву олії). Крім цього  ТОВ «КЛК» 

збільшило виробництво борошна пшеничного та планує ввести в експлуатацію власний елеватор для 

виробничих потреб ємкістю 50 тис. тонн. На ТОВ «Птахокомбінаті Грузянка» останнім часом роботи по 

введенню в експлуатацію виробничих потужностей не проводились. Готовність комбінату складає 80%. 

Затримка в ведення в експлуатацію вказаних потужностей, обумовлена недостатньою наявністю обігових 

коштів. На протязі останніх років не працює «Голованівський маслозавод», «Перегонівський цукровий 

комбінат», «Голованівський хлібозавод». Район потребує залучення інвестицій у вказані підприємства та 

відновлення їхньої роботи, що дасть змогу забезпечити жителів власними продуктами харчування .   

 

                                            Інвестиційна діяльність 

  Головною метою у 2014 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. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій очікується 9116 тис.дол.США , або ріст 106 % до початку року.       

Інвестиції залучалися : 

ТОВ «РапсоДія», ТОВ «Відродження», ТОВ птахокомбінат «Грузянка», АФ»Зоря», АФ»Промінь», СТОВ 

«Крутеньке» , АФ «Хлібороб», СТОВ «Манжурка», СТОВ «Троянське», ТОВ »Гелікон –Д», ТОВ 

«Укрмайнінг ЛТД», Кінний клуб «Мустанг». 



  

      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 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  очікується в кількості  31, 640 тис.осіб., або 99%.   

             Приріст  населення району стабілізується: 

 при належному рівні оплати праці,  

 при доступній та якісній освіті для кожного громадянина, при достатньому та доступному рівні 

медичного обслуговування населення,  

 при забезпеченні молодих сімей житлом та, звичайно, покращення екологічної ситуації  у  країні;  

 буде покращено зайнятість молодих сімей .   

Згідно  доведеного  плану  планується  створити   350 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  2014  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 29 дошкільних закладів, з чисельністю дітей 970 осіб,  27  загальноосвітніх шкіл, де працює  501 

вчителя і навчаються 2616 учнів. В 2014 році очікується   залишити 29 дошкільних закладів.  

Кількість  загальноосвітніх шкіл   в  2014 році  залишиться  і становитиме -27, з кількістю учнів -2616 осіб. 

Реалізовуються програми : Програма відпочинку та оздоровлення дітей, Програма профільного навчання, 

Програма «Шкільна парта», Програма інформатизації в загальноосвітніх закладах , комп’ютеризації 

сільських шкіл, Програма забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними 

засобами навчання з природно-тематичних і технологічних дисциплін, Програма розвитку позашкільної 

навчальної освіти та обдарованої молоді. 

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

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

Основні  проблеми: 

 

 Недостатньо коштів для фінансування ремонтів, відновлення, капітальних ремонтів об’єктів 

освітянської галузі. 

Розвиток    культури 

Головною  метою  у  2014  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 2014 рік ця цифра залишається незмінною. 

Бібліотечний фонд на 2014 рік планується 265,7 тис. примірників, або 100%. 

           В районі 2 школи естетичного виховання з кількістю учнів 375 чол. Показник 2014 року планується  

залишити на рівні 100%. 

        Кількість музейних закладів залишається у 2014 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. 

Розвиток   медицини 

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 закладі. 

Кількість лікарняних закладів, а також кількість амбулаторно-поліклінічних закладів в районі на 2013 рік є 

таким: 1 центральна районна лікарня з поліклінікою, 1 селищна лікарня з поліклінікою, 1  КЗ 

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

амбулаторій та 2 лікарських амбулаторій.  

На сьогоднішній день кількість фельдшерсько-акушерських пунктів також залишилось незмінною 30. 

Лікувально– профілактичні  заклади району забезпечені необхідними медикаментами для надання 

безкоштовної медичної допомоги, холодильниками та телефонами. 

Чисельність лікарів усіх спеціальностей становить 52 чоловіки. 

Лікувально-профілактичні заклади району потребують забезпечення лікарями –терапевтами, лікарями- 

педіатрами, лікарями- загальної практики сімейної медицини. Всі лікарі та середні працівники пройшли 

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

За 11 місяців 2013 року не зареєстровано материнської смертності. 

Абсолютна кількість лікарняних ліжок по всьому районі становить 180,140 в Голованівській ЦРЛ та 40 

ліжок в Побузькій селищній лікарні. 

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

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

встановлено холодильники, кондиціонери, телевізори. Протягом 11 місяців 2013 року по району витрати на 

стаціонарне лікування ветеранів становили: харчування з розрахунку на одного хворого в день – 35,00 грн., 

на медикаменти – 40 грн., що відповідає вимогам чинного законодавства України. 

В зв’язку з набуттям чинності 1 січня 2013 року Закону України «Про екстрену медичну допомогу»  в 

районні була створена системи надання екстреної та швидкої медичної допомоги на території району. 

В 2013 було відремонтовано приміщення Молдовської СЛА, проведено ремонт будівлі Ємилівського ФАП 

і та частково відремонтовано кабінет лікаря фтизіатра. 

Головні проблеми : 

 Погіршення ситуації із захворюваністю на онкологічні  хвороби, турберкульоз, ВІЛ- інфекцію та 

збільшення  кількості хворих на СНІД. 

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 2013 , 2014 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  2014 році  буде  розвиток  сімейних  форм   виховання.  

Буде створено 1  прийомну  сім»ю,   в яку   буде влаштовано 2 дитини.  

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, 

 сприяти розвитку сімейних форм виховання дітей –сиріт та дітей, позбавленого батьківського 

піклування, 

 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 2014 році планується  використовувати кошти  для участі  у  конкурсах,  змаганнях,  виступах   як  

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

 

 

 


