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ВСТУП 

          Програма економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2019 рік (далі-програма) 

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

документами, а саме: 

 Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів»; 

 Розпорядження голови облдержадміністрації від 25 вересня 2018 року № 673-р "Про розробку проекту 

програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2019 рік»,  

 Розпорядження голови районної державної адміністрації від 09 жовтня  2018 року №266-р «Про 

розробку проекту програми економічного  і соціального розвитку Голованівського району на 2019 рік»  

 Стратегією розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року». 

 

 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». 

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

планування. 

 

Програма включає аналіз соціально-економічної ситуації  за 2018 рік, основні прогнозні показники 

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

капітального будівництва, перелік галузевих програм на 2019 рік. 

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

розвитку на  2019 рік, передбачає комплекс взаємоузгоджених заходів, спрямованих на досягнення 

поставлених цілей, відповідно до визначених напрямів. І реалізуватиметься шляхом співпраці сторін 

соціального партнерства: органів державної влади, органів місцевого самоврядування, профспілок та 

роботодавців. 

Зміни і доповнення до Програми затверджуються районною радою. Звітування про виконання завдань 

Програми здійснюватиметься за підсумками року. 

 

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

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

у 2019 році. 

 

1.2. Основні заходи щодо регіонального розвитку у 2018 році  

конкретизуються у таких частинах програми : 

 

1. Основні показники  економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2019 рік. 

2.Перелік районних цільових програм розвитку відповідних галузей, які будуть діяти у 2019 році. 

 

1.3. Мета  та основні пріоритети   соціального і економічного 

 розвитку Голованівського району у 2019 році 

 

               Метою економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2019 рік є підвищення 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості району, поліпшення матеріального добробуту 

населення. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ ЗА 2018 РІК ТА ОЧІКУВАНІ 

ПОКАЗНИКИ  У 2019 РОЦІ 

 

Динаміка розвитку  економіки,  стан використання природного, виробничого та трудового потенціалу 

           Обсяг реалізації промислової продукції, (робіт, послуг), за 12 місяців 2018 року очікується в сумі  

2330072 тис. грн. та у 2019 році   2365023 ( 101,5 %.); 

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

складатиме  8000 грн. ( 124,4%); та у 2018 році-9304 грн. 116,3%. 

- в економіку району буде інвестовано  капітальних інвестицій, і до кінця року очікуємо суму 290 

млн.грн., і в 2019 році - 300 млн.грн і темп складе 103,4%; 

- мережа закладів торгівлі та надання послуг збільшилась ; 

- обсяг роздрібного товарообороту очікується зниження до попереднього року та в 2019 році ріст в 

порівняних цінах на 8,9%,   

-   обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку Голованівського району станом на 1 

липня 2018 року склав більше 4,220 млн.дол. США (5,7% загального обсягу інвестицій по області) та 

збільшився на 7,8%. Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості та сільського 

господарства.  

На початок 2019 року очікується обсяг прямих іноземних інвестицій в сумі 4,500 млн.дол.США   або  

108%, і обсяг експорту до рівня рівні минулого року більше на 4,6%. Обсяг прямих іноземних інвестицій на 

одну особу населення 149,1 дол.США.  Темп зростання іноземних інвестицій -117% та 104,4%. 

 

            У І півріччі  2018 року підприємствами та організаціями Голованівського району освоєно 119,8 млн.грн 

капітальних інвестицій, що становить 5,2% загальнообласного обсягу. Та складає 150% до попереднього року. 

           

        За січень–червень 2018року  у районі прийнято в експлуатацію 149 м
2
 загальної площі житла, що на 6,4% 

більше ніж за січень–червень 2017 року. 

 

        Затверджений генеральний план селища Голованівськ рішенням селищної ради від 29 вересня 2016 року 

№99 та генеральний план смт.Голованівськ  від 08 грудня 2017 року №239,  смт.Побузьке та Свірнівської 

сільської ради на всі населені пункти (с.Новоголованівськ, с.Зелена Балка, с.Олексіївка). 

       На даний час проведено коригування генерального плану с.Цвіткове та с.Журавлинка, с.Грузьке, с.Ясне. 

На черзі 2019 року с.Липовеньке, с.Липняжка, с.Грузянка, с.Троянка, с.Наливайка, с.Розкішна, с.Маринопіль, 

с.Костянтинівка, с. Новосілка,с.Марянівка. 

       Вербівська сільська рада та с.Перегонівка заключено договір з ТОВ «Укрніццивільбуд» на виготовлення 

генерального плану населених пунктів. 

       Ведуться перемовини з даного питання з товариством Люшнюватською та Ємилівською сільською 

радою. 

         Загальна площа житлового фонду на 1 особу -26,8 кв.метрів. 

А загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель по району становить 1,6 % до 

загальноообласного показника. 

 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій на території району реалізуються такі об’єкти:  

капітальний ремонт поліклініки Голованівської ЦРЛ по вул. Незалежності,2 в смт. Голованівськ 

(коригування) кошторисна вартість об’єкта складає 2285,400 тис. грн., в т. числі залишок невикористаних 

коштів станом на 01.01.2018 складає 820,550 тис.грн., 

 капітальний ремонт операційної та приймального відділення Голованівської ЦРЛ по вул. 

Незалежності,2 в смт. Голованівськ Голованівського району Кіровоградської області (коригування) 

1553,412тис.грн, залишок коштів на 01 січня 2018 року - 597,392 тис.грн. Станом на звітну дату залишку 

невикористаних коштів (за рахунок місцевих бюджетів) не має.  

реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради за адресою: селище 

Побузьке, вул. Шкільна, 8 Голованівського району  -25350,00 тис. грн.  

  Також здійснюється будівництво сільської лікарської амбулаторії  за адресою: вул. Центральна, 1А в 

селі Новосілка Голованівського району загальна кошторисна вартість даного об’єкта 6248,130 тис. грн., також 

розпочато будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на стадіоні «Колос» 

за адресою: вул. Соборна,38 в смт. Голованівськ Голованівського району, фінансування якого здійснюється за 

рахунок бюджетної програми  «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України». 



 

Також, Голованівською райдержадміністрацією на розгляд обласної комісії з оцінки та забезпечення 

проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2019 рік подані 3 проекти, а 

саме:  

«Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по вул. Пушкіна в смт. Голованівськ 

Кіровоградської області» - 27654,705 тис. грн  

«Будівництво мереж водопостачання на території населеного пункту станції Ємилівка» - 1705,00 тис. 

грн., 

«Капітальний ремонт приміщення (заміну віконних блоків та зовнішніх вхідних дверей) в закладі 

дошкільної освіти № 1 «Орлятко» за адресою: смт. Побузьке, вул. Пирогова, 3 Голованівського району 

Кіровоградської області» - 2599,859 тис. грн.  

 

 

       - У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається збільшення ВП до відповідного періоду 

минулого року,  а у 2019 ріст -100,8%. 

Демографічна ситуація  характеризується зменшенням чисельності населення через   його природне 

скорочення.  

Станом на 01 жовтня 2018 року профінансовано галузі (включаючи заробітну плату, енергоносії, 

видатки на утримання, капітальні видатки): 

  Освітянська галузь району має бюджет на 2018 рік – 98,8 млн.грн. З них профінансовано на 01 жовтня 

2018 року – 73,8 млн.грн. (Зарплата – 59,8 млн.грн, енергоносії – 7,1 млн.грн., харчування – 2,8 млн.грн.). 

  Охорона здоров’я  бюджет  39,5 млн.грн.  Профінансовано 29,5 млн.грн. (зарплата – 23,4 млн.грн., 

енергоносії – 2,2 тис.грн., харчування – 0,3 млн.грн). 

 Бюджет галузі культура  на 2018  рік складає  6,4 млн. грн. Профінансовано 4,6 млн. грн. (Зарплата  4,0  

млн. грн., енергоносії – 0,406 млн. грн.). 

На спорт  заплановано – 1,7 млн. грн. Профінансовано 1,2 млн. грн. З них на зарплату -1,0  млн.грн., 

енергоносії – 0,09 млн.грн. 

 

В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів вишукано можливість та спрямовано у 

2018 році із районного бюджету майже  20,5 млн.грн. на реалізацію заходів цільових програм. 

 

Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери 

- наявна заборгованість населенням за спожиті енергоресурси, природній газ ; 

- незадовільний  стан доріг комунальної власності. 

 

Пріоритети економічного і соціального розвитку 

- подальше впровадження стратегічного планування та програмно-цільового бюджетування; 

- модернізація  промислового комплексу, підвищення конкурентоспроможності місцевої продукції, 

реалізація пріоритетних інвестиційних проектів у промисловості; 

-   створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та налагодження державно-приватного 

партнерства, розширення інфраструктури підтримки бізнесу; 

     -      залучення в економіку вітчизняних та іноземних інвестицій; 

-  забезпечення наповнюваності бюджету, проведення раціональної та ефективної бюджетної політики, 

дотримання фінансової дисципліни, підвищення результативності бюджетних видатків; 

-  забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку, введенні в 

експлуатацію пускових об'єктів та об'єктів, які мають високу соціальну і економічну значимість; 

-  підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня зайнятості, поліпшення  якості   та  

доступності   освіти  і  медичного обслуговування, стабільності соціального захисту громадян, розвитку 

туристичного сектору, фізкультури і спорту; 

- створення комфортного для проживання середовища шляхом покращання екологічного стану та 

збалансованого використання природних ресурсів. 

 

 

Формування конкурентного середовища 

 

           Метою є запобігання та припинення проявів антиконкурентних 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. 

            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. 

            Кількісні та якісні критерії виконання програми: 

забезпечення цивілізованих проявів гри на товарних ринках; 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів під час державних закупівель. 

            Головні проблеми: 
Прояви недобросовісної конкуренції, наявність анти конкурентних 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. 

 

Бюджетна та податкова політика 

Оцінка поточної ситуації 

    Бюджет району сформований на підґрунті положень Бюджетного та Податкового кодексів України.   

  У рамках визначених пріоритетів проведено роботу по мобілізації коштів до бюджетів усіх рівнів. 

    Упродовж останніх років в районі спостерігається позитивна динаміка і за підсумками 9 місяців 

поточного року до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло власних і закріплених доходів у 

сумі 89786,6 тис.грн., або 103,3% до запланованих  показників. 

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

мінімального рівня проведено вивчення стану дотримання законодавства з оплати праці. Керівникам цих 

підприємств розіслано листи про необхідність підвищення рівня заробітної плати в господарстві, проводяться 

бесіди з керівниками про дотримання законодавства з оплати праці. На засідання комісії, робочої групи 

запрошуються керівники підприємств, фізичні особи підприємці, виплачують заробітну плату найманим 

працівникам в розмірі, меншому за мінімальний.  

 

В  Голованівському районі  заборгованості із виплати  заробітної   не має. 

  Для здійснення усіх вимог чинного законодавства щодо використання електронної системи ProZorro 

розпорядникам державних коштів було проведено курс навчання у сфері здійснення публічних закупівель 

представниками Інституту електронних закупівель.  

Усі розпорядники бюджетних коштів зареєстровані  на електронному майданчику. Розрахунки за товари 

та послуги  оприлюднюються на інтернет – порталі. 

Надано листи розпорядникам державних коштів щодо проведення ними аналізу структури публічних 

закупівель в розрізі товарних груп для визначення частки продукції українського походження. 

Структурним підрозділам райдержадміністрації, комунальним підприємствам, сільським та селищним 

радам доручено дотримуватися заборони на використання програмного забезпечення, до виробництва якого 

прямо чи опосередковано причетні фізичні та юридичні особи держави-агресора. 

Придбання товарів, робіт та послуг в підприємствах і в органах місцевого самоврядування здійснюється 

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». 

Розроблено та затверджено Положення про здійснення допорогових закупівель, яким визначено, що 

Замовник здійснює допорогові закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 120 

тис. грн., та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 

Закону, із застосуванням Системи через авторизований електронний майданчик. 

Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за 120 тис. грн., Замовник 

може використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару, надавача 

послуги та виконавця робіт для укладення договору, дотримуючись принципів здійснення публічних 

закупівель, установлених Законом. 

Крім того, в електронній системі ProZorro оприлюднюються звіти про укладені договори на суму, що 

перевищує або дорівнює 50 тис.грн. та є меншою 200 тис.грн.  
 

Цілі та завдання на 2019 рік: 



 

- дотримання на рівні району законодавства про працю, Бюджетного кодексу, Законів України ; 

- забезпечення збалансованого (бездефіцитного) бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу; 

- продовження робіт із запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування 

згідно з вимогами чинного бюджетного законодавства України; 

- продовження робіт з підвищення інвестиційної привабливості, подальшого розвитку виробництва 

та підприємницької діяльності, скорочення неофіційного сектору економіки, пошуку альтернативних джерел 

наповнення бюджету; 

- забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів; 

- забезпечення оптимізації витрат бюджету, в т.ч. шляхом застосування програмно-цільового 

методу, та впровадження жорсткої фінансової дисципліни в усіх ланках; 

- недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати в бюджетній сфері та по соціальних 

виплатах, ліквідація поточної кредиторської та дебіторської заборгованості бюджетних установ за отримані 

послуги та виконані роботи та недопущення її виникнення в 2018 році; 

- забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на: 

оплату  праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов 

оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;  

 проведення  розрахунків  за  електричну  енергію, водопостачання, водовідведення, які споживаються 

бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених 

видатків; встановлення лімітів споживання енергоресурсів   бюджетних установ, організацій, виходячи з 

обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів 

  

Очікувані результати у 2019 році: 

- збільшення надходжень до районного бюджету, до місцевих бюджетів;   

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

комунального господарства, соціальний захист населення; 

- відсутності недоїмки до бюджету. 

 

 

Інвестиційна політика 

Оцінка поточної ситуації 

          Сучасні економічні умови зумовлюють необхідність пошуку інноваційних підходів до формування 

інвестиційної політики, що сприятиме оптимізації діючих виробничих систем та активізує розвиток 

високотехнологічних і наукоємних виробництв. 

Залучення інвестицій та реалізація низки масштабних економічних та інфраструктурних проектів у секторах 

економіки, підтримка процесу формування  у сфері АПК, переробки та харчової промисловості дозволять 

поліпшити загальні економічні показники розвитку Голованівського району в кількісному вимірі.  

          

          З метою вільного доступу до інформації, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації створено банер 

«Інвестиційна діяльність», який наповнений базою інвестиційних можливостей району. Інформація доступна 

на державній мові, в презентації району детально зображена привабливість району для інвестицій з переліком 

інвестиційних пропозицій в розрізі галузей економіки, переліком вільних земельних ділянок, приміщень, 

водних об’єктів т а ін.На кожного мешканця району в середньому припало більше 3,943 тис.грн капітальних 

інвестицій, що більше ніж у середньому по області. 

Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств і організацій, 

кредити банків та інші позики.  

         В поточному році залучалися капітальні інвестиції на підприємства добувної та переробної 

промисловості і в аграрний сектор. 

         В цьому році проводиться проектування електростанції на твердому паливі, на ТОВ «Побужський 

феронікелевий комбінат» проводились ремонти технологічного обладнання, продовжується будівництво 

елеватора загальним об’ємом зберігання 10 тис. тонн зернових та технічних культур ТОВ АПК «Розкішна», 

здійснюється реконструкція комплексу будівель нафтобази  та інше. А  це залучені великі капіталовкладення . 

Значні обсяги коштів з державного та місцевого бюджетів виділялися для розвитку інфраструктури 

району. 

На території району розпочато будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по вул. 

Пушкіна в смт. Голованівськ Кіровоградської області - 5000,00 тис. грн., проводиться реконструкція 

приміщення опорної НВК "Побузька ЗШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 8 смт. Побузьке. А також - 

Капітальний ремонт поліклініки Голованівської ЦРЛ (ІІ черга). 

           В цьому році за характером будівництва на обсяги робіт з капітального ремонту припало 50,2% 



 

загального обсягу виконаних будівельних робіт, з поточного ремонту – 39,9%, решта – з нового будівництва, 

реконструкції та технічного переоснащення.  

Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель 

та споруд. 

            Заплановано у 2019 році освоїти інвестиції : 

на оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва  

(ФГ Єдність», ФГ «Єлєна», ФГ «Родючість»,ТОВ АПК Розкішна, АФ "Хлібороб" у формі ТОВ, ПП « 

Люшнювате»); 

на збільшення заліснення територій шляхом створення нових насаджень   ДП Голованівське ЛГ, 

збереження їх біологічного потенціалу, покращення матеріально- технічної бази;  

придбання  техніки та  модернізація основних засобів ДП "Голованівське лісове господарство"; 

на проведення робіт з реконструкцій, капітального та поточного ремонтів приміщень Голованівської 

ЦРЛ; 

            на продовження будівництва  елеватора загальним об’ємом зберігання 80 тис. тонн зернових та 

технічних  культур ТОВ АПК "Розкішна", де планується створити 10 робочих місць, 

         будівництво когенераційної установки на біомасі по вул. Матросова, б/н у смт. Голованівськ, ТОВ "Грін-

Вольт", 5 робочих місць,   "; 

на реконструкцію комплексу будівель нафтобази ТОВ "КРЕАТИВ ВОРД"  селище Голованівськ, де 

буде створено 3 робочих місця; 

на будівництво водонапірної вежі по вулиці Степова та встановлення автоматики подачі води; 

в продовження будівництва дошкільного навчального закладу на 120 місць по вулиці    Пушкіна в 

смтГолованівськ. 

                                              

Проблемні питання 

- недостатня розгалуженість інженерної та соціальної  інфраструктури; 

- застаріла та аварійна забудова територій району. 

 

Цілі та завдання на 2019 рік: 

- створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів по об'єктах промислового 

призначення; 

- залучення інвестицій в розбудову соціальної інфраструктури району; 

- формування сучасної забудови територій району; 

-     залучення інвестицій в створення нових та утримання існуючих об'єктів. 

                           

 

РОЗВИТОК  РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

Промисловість 

Оцінка поточної ситуації 

Головною метою діяльності влади щодо розвитку промисловості є формування умов для відновлення 

сталого розвитку промислового виробництва із застосуванням ресурсозберігаючих, інноваційних, екологічно 

орієнтованих технологій, підтримка розвитку перспективних, високотехнологічних, конкурентоспроможних 

та необхідних для  району підприємств. 

В поточному році тривала робота з підвищення технологічного та технічного рівня виробництва 

промислових підприємств. Чверть промислових підприємств здійснило технічне переоснащення виробництва. 

          Галузева структура промисловості: переробна, яка включає харчову, легку, виробництво та оброблення  

деревини, хімічну, металургійне виробництво. 

Кількість промислових підприємств основного облікового кола, що займаються  виробництвом  та 

реалізацією всього   – 13. Структура реалізованої промислової продукції:  переробна промисловість -4,02%, у  

тому числі виробництво харчових  продуктів і напоїв-4,02%, легка промисловість - 0,2%, машинобудування 0 

-%, металургійне виробництво - 95%, виробництво деревини - 0,2%, добувна промисловість - 0,28%,       

хімічна–0,3%.           

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

та підприємства переробної і добувної промисловості: ТОВ «Відродження«, ТОВ «Побузький завод 

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

На  території  району працюють підприємства основного  облікового кола, якими  за 9 місяців 2017 року 

вироблено промислової продукції  на суму 2,1 млрд.грн.,  реалізовано готової товарної  продукції на суму 

2,049 млрд.грн.  

          Збільшено виробництво в галузі: лісового господарства, переробній, промисловості. 

           Реалізацію готової продукції збільшено на ТОВ «ПФК», ТОВ АПК «Розкішна», ДП «ЛГ», ТОВ 



 

«Відродження». 

  

Питома вага виробництва товарної продукції нашого району в обласному показнику займає  9,4% . 

 

Підприємництво та регуляторна політика 

 

Оцінка поточної ситуації 

Розвиток малого підприємництва значною мірою залежить від загальнодержавних процесів, що 

відбуваються в сфері економіки та законотворення.   

Конструктивне партнерство влади і підприємців, підтримка малого і середнього бізнесу, соціальна 

відповідальність є важливими чинниками подальшого розвитку і процвітання нашого краю. Районна державна 

адміністрація сприяє створенню в максимально комфортного бізнес-середовища та сприятливого бізнес-

клімату для залучення інвестицій, допомагає бізнесу у виході на нові ринки збуту. 

В районі зареєстровано  1 679  суб’єкта господарювання, в т.ч.: 

- фізичних       –   1222 осіб; 

- юридичних  – 457 осіб, в тому числі фермерських господарств більше 90. З них економічно 

активних – 1132. 

              На підставі Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» рішенням 4ї сесії 

сьомого скликання  районної ради затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у 

Голованівському районі на 2016 -2020 роки (рішення від 26 лютого 2016 року №46.  Також рішенням 

двадцятої сесії районної ради  сьомого скликання від 06 квітня 2018 року №295 внесено зміни і доповнення до 

даної програми. Відповідно чого, затверджено обсяг фінансування на розвиток малого бізнесу  у 2018-2020 

роки по 500,0 тис.грн., на співфінансування по наданню фінансової допомоги суб’єктам господарювання 

району на впровадження інвестиційних проектів за рахунок коштів обласного бюджету -100,0 тис.грн. 

         22 березня 2018 року було укладено договір про спільну діяльність щодо фінансової підтримки суб’єктів 

малого і середнього підприємництва з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській 

області.  Співфінансування з місцевого бюджету в 2018 році -100,0 тис.грн. 

         В поточному році кошти не виділялися. 

 Протягом цього року надавалися кредити суб’єктам господарювання: 

«Приватбанк»- «Агро-КУБ», «КУБ»;  «Ощадбанком»- кредити та компенсація відсотків ФГ (за ПКМУ №106), 

«Будуй своє»;«Райффазен Банк «Аваль»- «Довіра», «Відновлювальна кредитна лінія», «Овердрафт», «Івест без 

застави», «Інвестиційні кредити». 

       Об’єкти  інфраструктури підтримки малого бізнесу (надання послуг, кредитів): 

2- кредитні спілки; 

1- Асоціація фермерів Голованівського району ; 

1- Асоціація фермерів Кіровоградської області;  

5-         філій банків: 

2 -«Приватбанк»   (смт.Голованівськ і смт.Побузьке) ,  

2-ТВБВ №10010/0131філії Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк»   (смт.Голованівськ іта 

смт.Побузьке), 1-Райффазен Банк «Аваль» , 

1-Центр адміністративних послуг . 

Протягом минулого та цього року надавалися кредити суб’єктам господарювання: 

«Приватбанк»- «Агро-КУБ», «КУБ»; 

«Ощадбанком»- кредити та компенсація відсотків ФГ (за ПКМУ №106), «Будуй своє»; 

«Райффазен Банк «Аваль»- «Довіра», «Відновлювальна кредитна лінія», «Овердрафт», «Івест без застави», 

«Інвестиційні кредити». 

 

         Дебіторська заборгованість великих і середніх підприємств склала на 1 січня 2018 року -72290,3 тис.грн, 

а на 01.06.2018 року -82 590,2 тис.грн. 

      Асоціація фермерів Голованівського району сприяє фермерським господарствам у отриманні коштів з 

державного бюджету на підтримку розвитку аграрних підприємств, керівник Асоціації фермерів 

Кіровоградської області надає також консультативну допомогу  суб’єктам господарювання. 

В райдержадміністрації надаються консультації щодо розвитку малого підприємництва, отримання 

допомоги на розвиток бізнесу та інше за тел. 2 19 30  та 2 22 58 на відкриття підприємницької діяльності.  

 

 Проводився пошук суб’єктів, які бажають отримати фінансову допомогу на впровадження своїх 

інвестиційних проектів. Так згідно журналу реєстрації звернень громадян відділу економічного розвитку, 

торгівлі, промисловості та інфраструктури від 02 квітня 2018 року  №3 та 27 квітня №4 (індекс З-048) 

звернувся житель села Троянка Зубницький О. А. та 26 липня 2018 року №6 (К-048) Кублик Г. В.  Даним 

громадянам надано консультацію щодо відкриття підприємницької діяльності, реквізити Регіонального фонду 



 

підтримки підприємництва у Кіровоградській області, а також інформацію про оголошений конкурс бізнес - 

проектів суб’єктів, зразок бланку заяви про надання фінансової допомоги.  

В поточному році адміністраторами центру адміністративних послуг зареєстровано 2 647 заяв на 

надання адміністративної послуги. З них надано дозволів  2539, (інші  132 це – відмови) та  352 - консультацій. 

Державним реєстратором фізичних та юридичних осіб за 9 місяців  зареєстровано фізичних осіб– 63, 

юридичних - 9. Видано 59 витягів для суб’єктів господарювання,  проведено  78 реєстрацію змін.  

62 фізичних осіб - припинено діяльність, а юридичних -2. 

 

      До районної ради було 3 звернення від підприємців щодо передачі в оренду або у власність приміщень 

комунальної власності для здійснення основної діяльності.       

 

Проблемні питання 

- нестача фінансово-кредитних ресурсів. 

 

Цілі та завдання на 2019 рік: 

- розширення взаємодії  районної влади з  підприємцями; забезпечення виваженого підходу до планування 

та проведення регулювань господарської діяльності на території району, збалансованості інтересів влади, 

суб'єктів господарювання та населення в процесі здійснення регуляторної діяльності; 

- проведення заходів з відстеження ефективності діючих регуляторних актів, з обов'язковим дотриманням 

порядку та термінів; 

- здійснення моніторингу виконання затверджених стандартів надання адміністративних послуг  

 

Очікувані результати у 2019 році: 

- збільшення загальної кількості суб'єктів малого підприємництва; 

- зростання чисельності працюючих на малих підприємствах. 

 

 

Споживчий ринок 

 

Оцінка поточної ситуації 

         Забезпечення стабільних умов розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів і побутових послуг, 

формування ефективної цивілізованої торговельно-побутової інфраструктури, здатної забезпечувати 

європейський рівень торговельного та побутового обслуговування населення  - одне з головних завдань у 

взаємодії  районної влади та суб'єктів господарської діяльності.        

         

   Значна роль відводиться ринкам з продажу продовольчих та непродовольчих товарів. 

         Торговельна і побутова  мережа в районі і складає 262  та 70 об’єктів відповідно, також  55 ларьків,  35 

кафе, бари, 1 ресторан та 10 автозаправочних станцій.  

  

В районі на даний час функціонують такі упорядковані змішані ринки, які відіграють виключно важливу роль 

у забезпеченні населення товарами першої необхідності, культурно-побутового та господарського 

призначення. З них:  

- ринок ТОВ “Голованівський базар ”, в смт. Голованівськ, який є ринком  приватної власності,  

- муніципальний ринок, в смт Побузьке,   

- ТОВ «Перегонівський ринок» в с. Перегонівка приватної форми власності,  

- ринок «Східний» ПП «Світлана» (загальна площа ринку складає 0,5 га. для реалізації скота  та свиней). 

Благоустрій та розвиток матеріально-технічної бази цих ринків покращують за власні кошти. 

         

 Проблемні питання 

зменшився ринок збуту готової товарної продукції 

 Очікувані результати 

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

відкриття нових робочих місць.  

 

Розвиток транспорту та доріг 

 

Оцінка поточної ситуації 



 

Ефективне функціонування галузей транспорту та зв'язку є необхідною умовою для економічного 

зростання та підвищення якості надання послуг населенню. 

На території району діють 2 маршрути загального перевезення   смт. Голованівськ - с. Цвіткове ,смт. 

Голованівськ - с.Люшнювате , які здійснює офіційний перевізник району ПП «Євротранс Юг» і є основним 

перевізником. Укладено договора про перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних  маршрутах. 

Затвердженні паспорти маршрутів на кожний з напрямків. Крім внутрішніх маршрутів працюють у 

звичайному режимі внутрішньообласні маршрути:«Умань – Грузьке», «Перегонівка-Первомайськ», 

«Гайворон-Кіровоград», «Южноукраїнськ-Київ», «Завалля-Кропивницький». 

 

Рішенням Голованівської районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 

рік» передбачено кошти на оплату пільг за користування телефоном в сумі 95 тис. грн.;пільгове перевезення 

окремих категорій громадян в сумі 169,2 тис. грн. на автомобільний транспорт та 4,8 тис. грн. на перевезення 

залізницею. 

 

Підприємствами автомобільного транспорту у 2018 році перевезено 118,8 тис.т вантажів, що на 78,8% 

більше ніж у 2017 році, вантажооборот зменшився на 6,4% і склав 2,4 млн.ткм. 

Перевезено 16,2 тис. пасажирів, що на 22% менше 2017році, пасажирооборот зменшився на 28,1% і 

склав 1,5 млн.пас.км. 

 

        На даний час у нашому районі  значна кількість доріг з асфальтовим покриттям потребує капітального 

ремонту. Значне зростання інтенсивності руху, особливо великовагових навантажень, призводить до 

руйнування покриття проїзної частини вулично- дорожньої мережі та елементів конструкції мостових споруд. 

 Оскільки перелік вулиць, які потребують ремонту, дуже великий, першочерговий пріоритет надається 

вулицям, якими проходять основні маршрути транспорту. До виконання робіт будуть залучатися фінанси не 

лише державні, а й залишки коштів територіальних дорожніх фондів місцевих бюджетів. Всі роботи на 

автомобільних дорогах району філією філії «Голованівський райавтодор» виконуються у межах лімітів 

фінансування філії ДП «Кіровоградський облавтодор» на підставі фінансування службою автомобільних доріг 

в Кіровоградській області. Так, філією «Голованівський райавтодор» виконано робіт у січні – вересні 

поточного року  на суму 9736,9 тис.грн. З них: 

- експлуатаційне  утримання на суму 4578,7 тис. грн., 

- державні дороги на суму 2967,3 тис. грн.,  

- територіальні та місцеві дороги на суму 1611,4 тис. грн., 

- Роботи виконані за прямими договорами – 3195 тис. грн.  

 

Залишок коштів дорожнього спеціального фонду по сільських та селищних радах станом на 01 жовтня 

2018 року складає  40070,81 грн. 

 

  Основними проблемами є:  

     низька якість покриття автомобільних доріг району; 

     Недостатньо коштів на відновлення дорожнього полотна; 

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

 

Цілі та завдання на 2019 рік: 

-  насамперед забезпечення перевезень пасажирів у звичайному режимі руху;  

-  посилення   роботи   з   безпеки   пасажирських   перевезень пасажирів, особливо автомобільним 

транспортом. 

 

Очікувані результати 

- поліпшення транспортного обслуговування 

- покращення якості дорожнього покриття 

 

Охорона навколишнього природного середовища  та природокористування 

Оцінка поточної ситуації 

Невід'ємною умовою сталого розвитку району є пріоритетна увага до охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, зменшення техногенного 

навантаження на навколишнє природне середовище. 



 

Для вирішення екологічних проблем на території району, була розроблена та затверджена 29 вересня 

2017 року на 16 сесії Голованівської районної ради Комплексна програма охорони навколишнього природного 

середовища в Голованівському районі на 2017-2020 роки. 

Якість атмосферного повітря в значній мірі залежить від обсягів викидів забруднюючих речовин від 

двох основних джерел забруднення стаціонарних і пересувних. 

Основними забруднювачами атмосферного повітря на території району залишаються промислові 

підприємства та  транспорт. 

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

району біля 11%, сплата іншими промисловими підприємствами складає в межах 6%. Певні  надходження 

пов’язані  зі сплатою даного платежу господарськими суб’єктами, а саме: 

ТОВ «Відродження», АЗС, ДП «Голованівське ЛМГ», ТОВ «Ємилівське ХПП», ТОВ »Голованівське 

ХПП»,  ДП»МВЗ» ДАК «Укрмедпром», ТОВ «Побузький завод абразивів»  та інші. 

Проблема накопичення твердих побутових відходів на території району вже протягом багатьох років є 

одним із найболючіших питань стану довкілля.  

 Надра району багаті каоліном, глиняними запасами, чарнокітом, силікатними рудами (нікель, кобальт, 

хром), суглинниками (цегельна сировина).  

Налічується родовища корисних копалин, з розвіданими промисловими запасами, з них:  

4 родовища будівельного каменю,  

5 родовищ суглинків (цегельної сировини),  

5 родовищ силікатних нікель кобальтових руд,  

одне родовище чарнокіту – облицювального каменю,  

родовище підземних прісних вод. 

 

Проблемні питання: 

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

- недостатнє фінансування природоохоронних заходів. 

- невідповідність питної води району по вмісту нітратів. 

- подання декларацій про відходи підприємствами району. 
 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік: 

- недопущення введення в експлуатацію організованих джерел викидів в атмосферу шкідливих речовин без 

забезпечення пилогазоочисними спорудами; 

- озеленення та догляд за зеленими насадженнями та їх інвентаризація; 

- здійснення робіт з благоустрою та поліпшення санітарного стану водойм та їх паспортизація; 

- запобігання виникненню стихійних сміттєзвалищ; 

- збирання та утилізація небезпечних промислових відходів, оформлення паспортів місць видалення відходів по 

сільських радах, в яких вони відсутні; 

- впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів на території району; 

- розширення природно-заповідної мережі району; 

- контроль за використанням у повному обсязі коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 

місцевих бюджетів; 

- моніторинг вільних водних об’єктів розташованих на території району, з ціллю надання їх в оренду;  

- проведення спільних заходів з правовими органами, органами місцевого самоврядування спрямованих на 

запобігання знищенню та пошкодженню полезахисних лісових смуг; 

- формування безпечних умов для життя і здоров’я населення;  

- інформування населення про прийняті рішення, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного 

середовища. 
 
 

Очікувані результати 

- покращення існуючого стану навколишнього природного середовища шляхом зменшення викидів і скидів 

забруднюючих речовин в навколишнє середовище, безпечне поводження з промисловими і побутовими 

відходами,впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, забезпечення екологічної безпеки 

життєдіяльності жителів району та формування у населення екологічного стилю мислення. 

 

 

Енергозабезпечення та енергозбереження 



 

 

Оцінка поточної ситуації 

Питання енергозбереження останнім часом набували більшої актуальності. Одним з головних завдань 

ефективного функціонування паливно-енергетичного комплексу є оптимізація схем енергопостачання, 

скорочення невиправданих витрат енергоносіїв, підвищення якості та збільшення кількості послуг, що 

надаються. 

  

Розроблена  та  затверджена сесією районної ради Програма енергоефективності в Голованівському 

районі на 2017-2020 роки.   Основні завдання, а саме: 

1) стимулювання      населення    до   здійснення енергоощадних  заходів; 

2)економія  бюджетними  установами традиційних паливно-мастильних ресурсів за рахунок 

зменшення  обсягу їх  споживання та використання відновлювальних джерел енергії; 

3) залучення органами місцевого самоврядування інвестицій та кредитних коштів для реалізації 

енергоефективних проектів.  

         Крім цього затверджено Порядок відшкодування з районного бюджету частини суми  кредитів інвалідам 

війни з числа учасників АТО, членам сімей загиблих учасників АТО на впровадження енергозберігаючих 

заходів та Порядок  відшкодування з місцевих бюджетів частини суми кредитів та частини відсоткової ставки 

за кредитами, залученими на придбання енергоефективного обладнання та/ або матеріалів об’єднаннями 

співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами для впровадження 

енергоефективних заходів у житлових будинках.  

 

Згідно Урядової програми «теплих» кредитів в поточному році Голованівською філією ПАТ 

«Державний ощадний банк України» видано 6 кредитів  на суму більше 200 тис.грн, де відшкодовано 35% від 

суми кредиту.  

 

Одним із перспективних напрямків впровадження енергоефективних технологій та альтернативних 

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

гідроелектростанцій малої потужності. В попередніх роках побудовано 3 міні гідроелектростанцій  ТОВ 

"Гідроенергоінвест" на території сіл Перегонівка, Полонисте,  Давидівка, потужністю 200 кВт кожної,  

загальною вартістю проекту 44 000 тис.грн. та проведено реконструкцію Лебединської  ГЕС  підприємством 

ПП «АВКУБІ» с. Лебединка  за власні кошти  (Для виробництва електроенергії  з подальшою реалізацією на 

енергоринку  країни по «зеленому» тарифу).   

 

Загалом завдяки впровадженню енергоефективних заходів в усіх сферах суспільного виробництва, як 

результат дає значне скорочення та економію енергоресурсів. 

За дорученням голови райдержадміністрації  відповідними фахівцями філії «Голованівський 

райавтодор» проводяться обстеження гідротехнічних споруд, гребель, мостів та дорожнього покриття з метою 

вчасного ремонту  та недопущення надзвичайних ситуацій. 

 

Проблемні питання: 

обмежені фінансові ресурси на впровадження енергоефективних технологій та обладнання; 

- не прогнозоване зростання вартості енергоносіїв; погіршення фінансового 

стану споживачів. 
 

Цілі та завдання на 2019 рік: 

- реконструкція  та  ремонт котелень соціальної сфери, 

- здійснювати контроль за економним використанням енергоресурсів, 

- впровадження альтернативних видів енергії (палива), 

- забезпечення поточної оплати та погашення наявної заборгованості за спожиті енергоносії. 
 

Очікувані результати: 

- підвищення надійності та якості енергозабезпечення; 

- економія енергоресурсів через впровадження енергозберігаючих заходів; 

- забезпечення 100% рівня оплати поточного споживання енергоресурсів; 

- зменшення ступеня ризику виникнення аварійних ситуацій у системах енергозабезпечення та на 

інженерних спорудах. 

 



 

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
 

Демографічна ситуація, зайнятість населення, ринок праці та заробітна плата 

 

Оцінка поточної ситуації 

 Демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення стабільного розвитку громади.  

 

За основним джерелом засобів існування населення району поділилося так: 

зайняті на підприємстві, установі, організації ,ФГ, в особистому господарстві та інших галузях економіки 

Найбільше населення зайнято в сільському господарстві, плавлять та обробляють метал, будують 

(ремонтують) дороги , займаються виробництвом ТНС. 

Основним фактором зменшення чисельності населення в районі, як і в Україні в цілому є  його 

природне скорочення. Так і в районі демографічна ситуація  характеризується зменшенням чисельності 

населення через його природне скорочення. Демографічна ситуація є не задовільною. Смертність перевищує 

народжуваність.  

 

Демографічна ситуація  є  незадовільною.  

        Кількість населення району 30 ,146 тис. чол.  З них -18,453 тис.осіб – сільське (що складає 61,08%). 

міське: 

чоловіки 8644 чол., жінки -9809 чол. 

По віковій категорії : 0-14 років - 4 151 особа, 15-64 років – 20 106 осіб. 

 

        Народилося за 9 місяців 2018 року 154 чол.  померло – 386 особи. Природній приріст - мінус 232 чол. 

Коефіцієнт смертності -20,4. 

Зареєстрували шлюб 74 пар, розірвали шлюбу 11 пар.    

        Проживає  8,668 тис. пенсіонерів, з них за віком 7,108 тис.чол., за інвалідністю -953 чол, в разі втрати 

годувальника -342 чол.,за вислугу років 189 чол., отримують соціальні пенсії-74 чол., довічне утримання 

суддів у відставці 2 особи. 

 

       Приріст  населення району стабілізується: 

 при належному рівні оплати праці,  

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

медичного обслуговування населення,  

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

покращено зайнятість молодих сімей .   

   

Ситуація на ринку праці характеризувалася тенденціями щодо: збільшення чисельності економічно 

активного населення; збільшення обсягів зайнятості з одночасним зменшенням обсягів безробіття серед 

економічно активного населення у віці 15-70 років; зростання рівня заробітної плати; збільшення численності 

працівників, які підвищили якісний рівень чи професійну підготовку на виробництві та зростання незайнятого 

населення, працевлаштованого за сприяння служби зайнятості.    

        Протягом січня-вересня 2018 року на обліку в Голованівському  районному центрі зайнятості перебували  

923 особи з числа безробітних. Соціально-демографічна структура свідчить, що жінки становлять 51% від 

кількості людей, що звернулися до служби зайнятості, молодь віком до 35 років 25 %.  

         Протягом січня-вересня місяців 2018 року 121 роботодавцем  було заявлено 853 вакансії. Протягом 9 

місяців за направленням  служби зайнятості всього отримали роботу 724 особи, у тому числі до набуття 

статусу безробітного 361 особа та 363 особи з числа безробітних. Із числа     безробітних,  які     мають   

додаткові    гарантії  у    сприянні працевлаштуванню 380 осіб (батьки, які мають дітей віком до шести років, 

випускники навчальних закладів,  люди з інвалідністю, особи перед пенсійного віку, учасники АТО  тощо), 

були працевлаштовані  145 осіб, в тому числі 7 осіб з числа учасників АТО.  Рівень працевлаштування даної 

категорії становить 40%. 

         У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали участь 396 безробітних, 

проходили професійне навчання та підвищували кваліфікацію за направленням служби зайнятості 212 осіб. На 

01 жовтня 2018 року зареєстрованих безробітних  було 310 осіб, з них 251 особа  одержують допомогу по 

безробіттю. В базі даних  центру зайнятості по Голованівському районі налічується 73 вакансії, навантаження 

на одне вільне робоче місце становить   майже 4 особи з числа безробітних. 

 

Середньомісячна заробітна плата 



 

          Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному працівнику Голованівського 

району по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах 

юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з відповідним періодом 2018 

році очікується в сумі 8000 грн і  зросте  на 24,5% і в 2019 році прогноз становить  9 304 грн., що вище рівня 

мінімальної заробітної плати . 

          В подальшому очікується темп росту в 2020 році -113,1%, в 2021 році- 112,1%. 

Даний приріст заробітної плати насамперед зумовлений підвищенням соціальних стандартів і в т.ч. 

мінімальної заробітної плати до 3723,00 грн. та позитивної тенденції підвищення заробітної плати в галузі 

сільського господарства, де заробітна плата протягом 2018  року зросла до 8913,3  грн у вересні місяці. 

 Згідно статистичних даних середньомісячна заробітна плата одного штатного працюючого склала за 

вересень місяць 2018 року: ДП «Голованівський лісгосп» понад -20 тис.грн., АФ «Хлібороб» -10,9 тис.грн, ФГ 

«Колосок» -9,1 тис.грн , ТОВ «ПЗА» -8,7 тис.грн. 

 В законопроекті «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачається , що розмір 

мінімальної заробітної плати з  1 січня буде на рівні 4 173 грн, а в погодинному розмірі - 25,13 грн. 

За прогнозами Міністерства економічного розвитку і торгівлі  до 2021 року мінімальна заробітна плата 

зросте до 6200 грн. Зокрема, очікується, що вже в 2019 році мінімальна зарплата зросте до 4 600 грн, в 2020 

році - до 5400 і в 2021 році - до 6 200 грн. 

 Враховуючи всі чинники, можна сподіватися, що середньомісячна заробітна плата по району у 2019 

році становитиме не менше 9304 грн., що складе в порівнянні з відповідним періодом 2018 року  116,3%., у 

2020 році становитиме не менше 10 520 грн., темп зростання  113,1% до попереднього року, а  у 2021 році 

становитиме не менше 11 790 грн., темп зростання  112,1% до попереднього року. 

 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік: 

- створення нових робочих місць, збереження і розвиток трудового потенціалу, підвищення 

конкурентоспроможності робочої сили; 

- удосконалення профорієнтаційної роботи та професійного навчання безробітних громадян з урахуванням 

потреб ринку праці; 

- мінімізація випадків несвоєчасної виплати заробітної плати на підприємствах, 

- активізація роботи з легалізації доходів від трудової діяльності. 

 

Очікувані результати: 

зростання середньомісячної заробітної плати ,  

збільшення надходжень до бюджету, збільшення доходів громадян, що покращить фінансове, побутове  

становище. 

              

Проблемні питання: 

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

заробітна плата. 
 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік: 

- створення нових робочих місць, збереження і розвиток трудового потенціалу, підвищення 

конкурентоспроможності робочої сили; 

- удосконалення профорієнтаційної роботи та професійного навчання безробітних громадян з урахуванням 

потреб ринку праці; 

- мінімізація випадків несвоєчасної виплати заробітної плати на підприємствах, 

- активізація роботи з легалізації доходів від трудової діяльності. 
 

Очікувані результати: 

- зростання середньомісячної заробітної плати не менше, ніж на 16 %; 

- збільшення надходжень до бюджету, 

- збільшення доходів громадян, що покращить фінансове, побутове  становище. 

 

 

Соціальне забезпечення, підтримка сім'ї, дітей та молоді 
 

Оцінка поточної ситуації 

Система соціального захисту та соціального забезпечення покликана забезпечити захист особистості в 

разі втрати працездатності, годувальника, безробіття, в старості, а також у інших випадках, передбачених 



 

чинним законодавством. Створення надійної, дієвої і доступної системи соціального забезпечення населення є 

одним з пріоритетних напрямків діяльності районної влади. 

Сфера надання соціальних послуг мало захищеним категоріям громадян  останнім часом динамічно 

розвивається.  

       Головною метою є підвищення ролі й авторитету сім’ї, сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді, захист прав, законних інтересів дітей,  утвердження рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у 

різних  сферах суспільного життя, створення умов для повноцінного літнього відпочинку і оздоровлення дітей 

району. 

       З метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності в районі проводяться щомісячні рейди 

“Діти вулиці”, “Вокзал”. Протягом січня-жовтня 2018 року проведено 58 рейдів, в ході яких безпритульних та 

бездоглядних дітей не виявлено. 

Проводяться рейди “Сім’я і діти”, в ході яких протягом 9 місяців 2018 року перевірено та обстежено 42 

сімї, які опинилися в складних життєвих обставинах, про що свідчать 42 складених акти обстеження житлово-

побутових умов. Притягнень батьків до адміністративної відповідальності по ст. 184 КУпАП 4 батьків, 

винесено офіційне попередження служби у справах дітей райдержадміністрації 31 батькам.   

З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі заступником голови 

райдержадміністрації видано відповідне доручення від 30січня 2017 року № 01-27/8/3, яким передбачено 

протягом 2018 року проведення заходів щодо здійснення контролю за дотримання культурно-розважальними 

закладами та закладами масового збору молоді нормативно-правових актів щодо порядку відвідування, 

перебування в них дітей, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження 

наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості. Склад робочої групи та графік проведення рейдів 

по місцях масового збору молоді поновлюється щороку.  

Так,  затверджено склад робочої групи та графік проведення рейдів на 2018 рік. До складу робочої групи 

залучено представників служби у справах дітей, відділу освіти райдержадміністрації, районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дирекції ПТУ №38, представника Голованівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. 

Протягом поточного року регулярно проводились спільні перевірки по місцях масового відпочинку 

молоді: бари, базар, автовокзал, територія парку, торгові точки району.  

 

Проблемні питання: 

-  проблема із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 

повноліття та є випускниками шкіл-інтернатів через відсутність житлового фонду соціального призначення; 
 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік: 

- забезпечення соціального супроводу дітей та сімей, що знаходяться у складних життєвих обставинах; 

- створення максимально сприятливих умов для оздоровлення та медичного обслуговування, проведення 

дозвілля і культурного відпочинку дітей з багатодітних сімей; 

- підтримка обдарованих і талановитих дітей з багатодітних родин; 

- своєчасне виявлення дітей, які залишились без піклування батьків та вжиття заходів щодо надання таким 

дітям статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, забезпечення захисту її 

особистих, майнових і житлових прав; 

- розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

(усиновлення, опіка, та піклування, прийомні сім'ї, патронатної сім'ї  

- реалізація заходів з підвищення патріотизму молоді та відповідальності за власне життя; 

- реалізація заходів спрямованих на пропаганду здорового способу життя та профілактику негативних 

соціальних явищ в молодіжному середовищі. 
 

Очікувані результати: 

- поліпшення соціального забезпечення, зменшення масштабів бідності та підвищення рівня життя; 

- ефективне функціонування сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (збільшення кількості усиновлень, створення прийомних сімей,повернення дітей до 

біологічних сімей); 

- зменшення   кількості   дітей,   які   перебувають   у   складних життєвих обставинах; 

- соціальна адаптація і  інтеграція в  суспільство людей з особливими потребами та функціональними 

обмеженнями; 

- зменшення кількості молодих людей, що вживають наркотики, алкоголь , палять. 
 

 



 

ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

Охорона здоров'я 

 

Структура медичних закладів району:  
       Голованівська центральна районна лікарня, філія Голованівської центральної районної лікарні в смт 

Побузьке; 

      Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги, в його складі: 6  амбулаторій,  тридцять 

фельдшерських пунктів. 

             

Оцінка поточної ситуації 

Зміцнення здоров'я населення, організація і забезпечення якісного і доступного медичного 

обслуговування  залишається одним зі стратегічних питань розвитку району. 

        В галузі «охорона здоров’я» накопичилось багато проблем, які потребували негайного вирішення.  

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

покращення якості та доступності медичної допомоги.  

Основними завданнями є забезпечення належного функціонування медичних закладів. Кількість 

лікарняних закладів, а також кількість амбулаторно-поліклінічних закладів в районі в 2017 році є такою: 1 

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

санітарної допомоги. Лікувально-профілактичні  заклади району забезпечені необхідними медикаментами для 

надання безкоштовної невідкладної медичної допомоги, холодильниками та телефонами. 

Видатки районного бюджету для потреб медичної галузї відповідають вимогам: 

постанови Кабінет Міністрів України від 27 січня 2016 № 34 «Про збільшення норм грошових витрат на 

харчування та медикаменти в закладах охорони здоров'я для ветеранів війни». 

 Стан фінансування ЛПЗ району в 2017 р. був відносно задовільний: отримано  медичної субвенції 20118,6 

тис. гривень, з районного бюджету було виділено 6037,9 тис. гривень, що дало змогу забезпечити працівників 

заробітною платою та найбільш необхідними видатками для я функціонування галузі. 

 В 2018 році заплановано фінансування з медичної субвенції – 21463,2 тис. грн., з районного бюджету – 

9428,9 тис. гривень. 

 У 2017 році медичні програми профінансовані в межах загальних асигнувань галузі охорони здоров'я на  

100%.  

 

       Чисельність лікарів усіх спеціальностей становить 32 чоловік.  

        На даний час в інтернатурі знаходяться 2 лікарів інтернів, яким ЦРЛ виплачує заробітну плату. 

В серпні місяці після проходження інтернатури приступив до роботи лікар-оторинголог, а в вересні- лікар-

хірург. 

 

      Виконується програма «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет та нецукровий 

діабет»В 2018 на виконання програми заплановано 826,6 тис. грн.., в тому числі медичної субвенції 446,6 тис. 

грн.  та з місцевого бюджету 380,0 тис грн. 

За 9 місяців 2018 року профінансовано 7149 тис. грн., а тому числі з місцевого бюджету 380,0 тис. грн. та 

медичної субвенції 334,9 тис.грн. 

     Оплата чергувань у стаціонарі проводиться, чергування  вдома оплачуються п’яти основними лікарськими 

спеціальностями відповідно до колективного договору. Доплати за виконання відсутніх  працівників 

проводяться в залежності від навантаження та потреби. 

  

В 2018 році проведено капітальні ремонти: 

-частини другого поверху поліклінічного відділення на суму 769,910 тис.грн. (місцевий бюджет); 

- капітальний ремонт поліклініки (коригування) на загальну суму-958,665  тис.грн, із них 138,115 тис.грн. 

(місцевий бюджет), 820,550 тис.грн. державний бюджет; 

- кабінетів прийому хворих Голованівської ЦРЛ на суму 1492,469 тис.грн. місцевий бюджет; 

- операційного та приймального відділення(коригування) на суму 635,182 тис.грн., із них 597,392 тис.грн. - 

місцевий бюджет, 37,790 тис.грн. - з державного; 

Проведено поточний ремонт фасаду головного корпусу – 99,818 тис.грн. (місцевий бюджет); 

-демонтаж будівлі гінекологічного відділення – 593,428 тис.грн. (місцевий бюджет) 

 

    Придбано житло для лікаря-хірурга на суму 278,780 тис.грн. та для лікаря-педіатра на суму 570,150 тис.грн. 

(місцевий бюджет). 

 

Закуплено в 2018 році: 



 

- меблі в поліклінічне відділення – 510399 грн. та жалюзі на суму 69 000 грн.; (місцевий бюджет); 

- лабораторні меблі – 118, 0 тис. грн. (місцевий бюджет); 

- дві шафи витяжні лабораторні – 81, 000 грн. (місцевий бюджет); 

- два холодильника для облаштування помешкання молодих лікарів - 18, 700 тис.грн. (благодійний фонд) ; 

- медичне обладнання на суму 520, 0 тис.грн., із них 104, 000 тис. грн. (місцевий бюджет) і 416, 000 тис.грн. 

(благодійний фонд). 

-електроплита – 7,246 тис.грн. (місцевий бюджет). 

 

      Виготовлена проектно-кошторисна документація на суму 143,627 тис.грн. по об’єктах: 

- капітальний ремонт фасаду інфекційного корпусу – 309430 грн. 

- капітальний ремонт дитячого відділення – 1537183 грн. 

- капітальний ремонт центрального входу – 1498854 грн. 

- капітальний ремонт дитячої консультації поліклінічного відділення – 1465,315 тис.грн. 

- капітальний ремонт терапевтичного відділення – 1498,288 грн. 

- капітальний ремонт приймального відділення – 1469,378 грн. 

 

 

Основні показники стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони 

здоров’я по 

Голованівському району у  2018 році 

№ Назва показника Одиниця виміру Абсолютні 

числа 

Величина 

показника 

1. Стан здоров’я населення 

1 Смертність немовлят  На 1000 народжених живими 1/133 7,5 

2 Материнська смертність  На 100000 народженими 

живими  та зареєстрованими в 

ЗАГС 

-/151 - 

3 Рівень первинної інвалідності осіб 

працездатного віку  

На 10000 осіб працездатного 

населення з 18р 

58/16048 36.1 

4 Рівень первинної інвалідності 

дитячого населення  

На 10000 дитячого населення 

до 18р. 

10/4716 21,2 

5 Кількість пологів  Абс. число 132  

2. Профілактична робота 

 

6 

Своєчасність проведення первинного  

вакцинального комплексу дітям до 1 

року  

в % 107/158 67,7 

7 

 

Охоплення туберкулінодіагностикою  

дитячого населення 

На 1000 дітей, що підлягали 

туберкулінодіагностиці 

1510/2299 656,8 

8 

 

Охоплення новонароджених 

вакцинацією  

БЦЖ в пологовому будинку  

На 100 новонароджених 

живими 

115/133 86,4 

9 Профілактичні огляди населення з 

метою раннього виявлення хворих на 

туберкульоз 

(на 1000 населення) 9202/26311 349,7 

10 Охоплення 2-разовим ультразвуковим 

скринінгом вагітних в терміні до 22 

тижнів  

В % 132/132 100 

11 Охоплення обстеженням на ВІЛ 

вагітних жінок не залежно від терміну 

вагітності  

В % 132/132 100 

12 Захворюваність на алкогольні психози На 100000 населення -/30320 - 

3.Доступність та якість медичної допомоги 

13 Відсоток виявлених хворих на 

туберкульоз при флюорографічних 

профілактичних оглядах 

в% 8/12 66,6 



 

14 Питома вага бактеріовиділювачів 

серед вперше виявлених хворих на 

туберкульоз  

в % 9/12 75,0 

4. Впровадження пріоритетних форм забезпечення медичної допомоги 

15 Кількість посад сімейних лікарів  На 10000 населення 8,25 2,7 

16 Укомплектованість фізичними 

особами штатних посад сімейних 

лікарів  

В % 6/8,25 72,7 

5.Ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я 

17 Питома вага атестованих середніх 

медичних працівників від тих, хто 

підлягав атестації, на кінець звітного 

періоду  

В % 16/16 100 

6. Моніторинг стану здоров’я в сільській місцевості Голованівського району 

18 Питома вага раку шийки матки ІІІ – 

ІV стадії серед вперше виявлених у 

сільських жителів 

В % 2/3 66,6 

19 Захворюваність на алкогольні 

психози в сільській місцевості 

На 100000 населення -/18320  

20 Охоплення туберкулінодіагностикою 

дитячого населення в сільській 

місцевості 

На 1000 дітей, що підлягали 

тубдіагностиці 

834/1266 658,7 

 

Проблемні питання: 

 недостатнє фінансове забезпечення лікувально-профілактичних закладів району; 

 зношеність медичного обладнання медичних закладів; 

 недостатня забезпеченість лікувально-профілактичних закладів первинної ланки медичним 

обладнанням;   

 недостатня забезпеченість санітарним транспортом первинної ланки. 

 недостатньо забезпечений район лікарськими кадрами; 

 на даний час в ЛПЗ району відсутні наступні спеціалісти: уролог, фтизіатр, інфекціоніст, нарколог, 

кардіолог, ендокринолог. 

 

Цілі та завдання на 2019 рік: 
       Підвищення якості надання лікувальних послуг (відповідно до стандартів) шляхом запровадження 

сучасних технологій; забезпечення необхідним сучасним діагностичним та лабораторним   обладнанням,  

лікувальними   засобами   для проведення амбулаторного лікування. Основні зусилля спрямовувати на 

покращення якості та ефективності медичної допомоги, надання невідкладної медичної допомоги, пропаганду 

здорового способу життя, впровадження нових механізмів господарювання. 

Покращення якісного складу кадрів працівників лікувальних закладів (залучення молодих фахівців, 

забезпечення професійного росту, формування резерву керівного складу); 

проведення активної роботи із залучення в галузь позабюджетних коштів, спрямування їх на покращення 

матеріального забезпечення галузі;  

пошук додаткових джерел фінансування галузі  шляхом впровадження госпрозрахункових механізмів 

господарювання; 

запровадження єдиної медичної комп'ютерної мережі та електронної медичної картки пацієнта; 

подальший розвиток та удосконалення системи медичного страхування. 

 

Очікувані результати 

 задоволення потреб населення в якісній і доступній медичній допомозі; 

 покращення   показників   стану  здоров'я   населення  та демографічних показників. 

 

 

ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

Освіта 



 

 

Оцінка поточної ситуації 

  Реформування  мережі навчальних закладів створило умови для поліпшення якості дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти, рівного доступу до якісної освіти, розв’язання питань кадрового та 

матеріально-технічного забезпечення. 

        Систему загальної середньої освіти району, після проведеної реорганізації  становлять у складі 

новоствореного Голованівського освітнього округу 3 навчально-виховних об’єднань,  основу яких становлять 

3 опорних загальноосвітніх навчальних заклади І-ІІІ ступенів 2 з них в селищах міського типу , у складі яких 

перебувають 24 філії, що знаходяться в сільській місцевості. Загалом системою загальної середньої освіти 

охоплено 2551 дітей. Також до об’єднань входять 2 позашкільних  та 11 дошкільних навчальних закладів. 

        Систему дошкільної освіти складають  окрім 11 ДНЗ, ще 16 філій опорних закладів які віднесено до типу 

«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», що дає можливість надавати якісні 

послуги дошкільної освіти населенню всього району. Системою дошкільної освіти району охоплено 1010 

дітей. 

        Планово проводиться поліпшення матеріально-технічної бази опорних закладів та їхніх філій. З метою 

зменшення витрат на енергоресурси, та поступового переходу на альтернативні види палива модернізуються 

котельні та замінюються опалювальні котли. Здійснено переобладнання котельні на альтернативне паливо по 

Новосільській ЗШ-ДНЗ. Замінюються старі вікна на нові металопластикові, проводиться протипожежна 

обробка дерев’яних конструкцій покрівлі та утеплення зовнішніх стін приміщень.    

       В освітній мережі району перебуває 5 закладів дошкільної освіти, 1 навчально-виховний  комплекс 

«Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад»  та  22 філії в яких  

функціонує дошкільний підрпозділ ),  3навчально-виховних об’єднань  (у них 20 діючих  філій, із них - 3 

філії мають ІІІ ступінь), 2 заклади позашкільної освіти. 

     Заклади дошкільної освіти відвідують 925 дітей дошкільного віку. За  даними персоніфікова ного 

обліку частка дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти складає 88% від їх загальної 

чисельності.  

Систему загальної середньої освіти району становлять 3 опорних заклади загальної середньої освіти, у 

складі яких перебувають 24 філії (з них 4 філії тимчасово припинили діяльність у зв’язку з відсутністю дітей – 

філія «Грузька загальноосвітня школа», філія «Розкішненська загальноосвітня школа – дошкільний 

навчальний заклад», «Роздольська загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад»  «Лебединська 

загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» ). Водночас робота освітніх закладів району 

спрямовується на реалізацію державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти, 

забезпечення створення нового освітнього середовища та формування сучасного освітнього простору 

відповідно до Концепції Нової української школи. 

      Загальну середню освіту здобувають 2594 учні, із них 59 учнів навчаються за індивідуальною 

формою навчання у зв’язку з відсутністю класів.  

Позашкільною освітою охоплено 1614 дітей (70,4 % від загальної кількості дітей шкільного віку).  При 

позашкільних закладах та закладах загальної середньої освіти діє 90 гуртків різного спрямування. 

       В районі здійснюється впровадження освітньої реформи «Нова українська школа» 

Учителі початкових класів, які  навчають учнів 1-х класів у 2018-2019 навчальному році пройшли навчання 

відповідно до концепції «Нова українська школа». 

        Згідно розпорядження Голови Кіровоградської облдержадміністрації №265-р «Про розподіл обсягу 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» у 2018 році, організацію контролю за використання зазначеної 

субвенції» для закладів загальної середньої освіти з державного бюджету виділено субвенцію  на нову 

українську школу в сумі 771,9 тис. грн. В тому числі: 

- на придбання меблів, дидактичних матеріалів в сумі 571,9 тис. грн. 

- на відрядження в сумі 37,1 тис.грн. 

- на придбання комп’ютерної техніки в сумі 162,9 тис.грн. 

Співфінансування з місцевого бюджету складає 313,3 тис. грн. 

- на придбання меблів, дидактичних матеріалів в сумі 161,8 тис. грн. 

- на придбання комп’ютерної техніки в сумі 151,5 тис.грн. 

Станом на  28.08.2018 року дидактичних матеріалів: 

по НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ст. – гімназія» придбано на суму 161012,00грн. (в т.ч.  субвенція) 

по НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» заключено договір на суму 36887,00 грн ( в т.ч.  13200,00 – 

субвенція, 23687,00 – кошти місцевого бюджету) 

по Побузькій ЗШ І-ІІІ ст. заключено договір на суму 130543,00грн.( в т.ч. субвенція – 68425,00, 

дофінансування з місцевого бюджету -67100,00) 

меблів для оснащення кабінетів: 



 

по НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» придбано на суму 58752,00грн.((в т. ч. субвенція- 53770,00,  

дофінансування з місцевого бюджету – 4982,00) 

по Побузькій ЗШ І-ІІІ ст. придбано на суму 149615,00грн.( в т.ч. субвенція) 

по НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ст. – гімназія» заключено договір  на суму 198828,00грн. (в т. ч. субвенція 

– 125878,00, кошти місцевого бюджету – 72950,00) 

комп’ютерна техніка: 

по НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІ ст. – ДНЗ» придбано на суму 69363,00грн.((в т. ч. субвенція- 20363,00,  

дофінансування з місцевого бюджету – 49000,00)  

по Побузькій ЗШ І-ІІІ ст. придбано  на суму 107800,00грн.( в т.ч. субвенція -54300,00 дофінансування з 

місцевого бюджету – 53500,00) 

по НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ст. – гімназія» придбано на суму 137237,00грн. (в т.ч.  субвенція -

50000,00, дофінансування з місцевого бюджету – 87237,00) 

       З метою поліпшення матеріальної бази опорних шкіл відділом освіти, молоді та спорту  Голованівської 

РДА придбано  навчальне  обладнання для кабінетів хімії, математики, біології та географії на суму 875,1 тис. 

грн. 

На опорний заклад  НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ст. ім.Т.Г.Шевченка – гімназія»- 2 кабінета математики, 

1 кабінет хімії; 

Побузька ЗШ І-ІІІ ступенів - 1 кабінет  математики, 1 кабінет географії, 1 кабінет фізики; 

НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»- 2 кабінета математики. 

 

        З метою забезпечення підвозу до опорних закладів у 2016 році придбано 2 шкільних автобуси, у 2017 – 1 

шкільний автобус. 

       В 2018 році придбано 3 шкільних автобуси, які здійснюють підвезення дітей та педпрацівників, що 

проживають за межею пішохідної доступності, (більше 3 км). По всіх опорних закладах розроблені  маршрути 

слідування шкільних автобусів між опорними школами та їх філіями.  

     По Голованівській  опорній школі підвозиться  355 осіб , підвезення здійснюють 6 шкільних автобусів, 

один - арендований. В цьому році почали підвозитись діти, які проживають в віддалених районах смт. 

Голованівська. По Перегонівській опорній школі підвозиться 177 осіб, перевезення здійснюється 3 

автобусами.  

По Побузькій опорній школі  підвозиться  120 осіб та педпрацівників,     Перевезення здійснюють 4 шкільні 

автобуси.  

В загальному по району підвозиться 577 учнів, 33 дошкільнят та 42 педагогічні працівники. Всі шкільні 

автобуси пройшли техогляди, перебувають в справному стані.  

      Відповідно до рішення Голованіської районної ради від 06 квітня 2018 року № 298 в районі створено 

інлюзивно-ресурсний центр, затверджено Статут комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр 

Голованівської районної ради Кіровоградської області».  

У серпні  місяці  фахівцями Інклюзивно-ресурсного центру  проведено комплексну оцінку дітей з 

особливими освітніми потребами.  

        В районі здійснено систему заходів щодо забезпечення рівного доступу для дітей з особливими освітніми 

потребами. За станом здоров’я в районі 21 дитина шкільного віку з особливими освітніми потребами здобуває 

освіту за індивідуальною формою навчання.  

       У закладах загальної середньої освіти відкрито 25 інклюзивних класів. До штатних розписів закладів 

освіти введено 25 посад асистентів вчителя.  

       У 2017, 2018 роках у ЗЗСО з інклюзивним навчанням придбано обладнання та розвиваючі посібники  на 

суму 73,5 тис. грн.  

       Здійснено підготовку  вчителів для забезпечення професійного супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами.  

       Психолого-педагогічний супровід  дітей даної категорії здійснюють вчитель-логопед, дефектолог, 

психологи- фахівці ІРЦ та практичні психологи,  трьох опорних шкіл і їх філій.  На кожну дитину розроблено 

індивідуальну програму розвитку та індивідуальний навчальний план. 

 

Рішенням сесії Голованівської районної ради від 06 липня 2018 року № 312 «Про внесення змін до 

структури Голованівського освітнього округу» розпочато процес реорганізації закладів освіти району, внесено 

зміни до структури Голованівського освітнього округу, перейменовано опорні заклади освіти у ліцеї.  

У 2018 року по об’єкту «Будівництво дощкільного навчального закладу на 120 місць по вул. Пушкіна в 

смт. Голованівськ Голованівського району Кіровоградської області» триває будівництво дошкільного закладу 

«Веселка». Вартість будівництва становить 27,6 млн. грн. Використано 8400,0 тис.грн. з місцевого бюджету.  

Переведення котельного обладнання на використання альтернативного палива  селища Голованівськ,  

Заклад дошкільної освіти «Малятко» Голованівської районної ради на суму 1500,0 тис грн. 

       Навчально-виховний процес у закладах освіти району забезпечують 396  педагогічних працівників. Мають 



 

повну вищу освіту на рівні спеціаліста – 352; базову вищу освіту на рівні бакалавра – 15; неповну вищу  освіту 

на рівні молодшого спеціаліста – 29.  Спеціалістів вищої категорії – 116; першої категорії – 131, другої 

категорії -67, спеціалістів 82. Вчителів методистів – 13, старших учителів – 69. Працюючих пенсіонерів у 

загальноосвітніх навчальних закладах – 50, що становить 12,6%, із них керівного складу – 1.  

 

Програми в галузі «Освіта»: 

Для створення умов рівного доступу до якісної освіти у районі діють 10 освітянських програми, а саме:  

«Дитяче харчування» на 2016-2020 роки затверджена рішенням Голованівської районної ради від 21.02. 

2016 року № 45; 

Положення про порядок використання шкільних автобусів затверджена рішенням Голованівської 

районної ради № 269 від 02.02.2018  року;  

програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2022 роки затверджена рішенням Голованівської  

районної ради № 267 від 15.12.2017 року; 

Районна програма підтримки позашкільної освіти та обдарованої молоді та 2016-2021 роки 

 «Районна програма розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2018-2022 роки»,  

затверджена рішенням Голованівської районної ради від 02.02.2018 року № 279; 

 Районна цільова соціальна програма «Молодь Голованівщини» на 2016-2020 роки, затверджена 

рішенням сесії районної ради від 25.12.2015 року № 39; 

Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту  на 2018-2022 роки, 

затверджена рішенням сесії районної ради від 15.12.2017 року № 256; 

Районна цільова  програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2021 роки, 

затверджена рішенням сесії районної ради від 21.07.2017 року № 191; 

Районна програма «Вчитель»  на 2014-2020 роки, затверджена рішенням Голованівської районної ради від 

20.06.2014 року №420; 

Районна програма «Шкільний автобус»  на 2014-2020 роки затверджена рішенням Голованівської 

районної ради від 20.06.2014 року № 422. 

 

Проблемні питання: 

- недостатнє фінансування виконання протипожежних заходів підпорядкованих навчальних закладів; 

- забезпечення в достатній кількості шкільними автобусами опорних шкіл; 

- матеріально-технічна база опорних закладів; 

- недостатня забезпеченість закладів освіти педагогічними працівниками з фаховою освітою. 

Цілі та завдання на 2019 рік: 

- створення умов для максимального задоволення суспільних потреб у якісних освітніх послугах; 

- системна робота щодо збереження здоров’я учнів, попередження асоціальних проявів та профілактики 

шкідливих звичок у молодіжному середовищі; 

- забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти, покращення матеріально-

технічної бази; 

- формування якісного інформаційно-освітнього простору для задоволення потреб та інтересів 

територіальних громад; 

- збільшення мережі ДНЗ (будівництво нового дитячого садка); 

- оновлення змісту позашкільної освіти. 

 

Очікувані результати: 

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

району долучитися до європейських та світових освітніх програм; 

- поліпшення якості надання освітніх послуг для населення, за запитом у якісних освітніх послугах; 

- досягнення результатів в МАН; 

забезпечення якості загальної середньої освіти, підвищення результативності 

 

 

Культура та туризм  

Оцінка поточної ситуації 

Першоосновою економічного і культурного розвитку суспільства є результати інтелектуальної 

діяльності людини – науково-технічної і художньої творчості. Тому владою одним із важливих стратегічних 

завдань визначено підвищення культури громадян, створення максимально сприятливих умов для творчої 

роботи. 

Мережа закладів культури району системи Міністерства культури України налічує 62 установи і не 

змінилася в порівнянні з минулим роком. З них: 27 клубних закладів, 31 бібліотека, 2 музеї комунальної 



 

власності, Голованівська дитяча школа мистецтв та Побузька дитяча музична школа. 

Мережа закладів культури району системи Міністерства культури України у порівнянні з минулим роком 

не змінилася. 

Всього в районі у закладах культури і мистецтва працює 143 особи,  кадровий потенціал, що забезпечують 

діяльність закладів культури і мистецтва району налічує 103 осіб. З вищою освітою працює 53 осіб, неповною 

вищою 56 осіб. Навчаються – заочно 3 особи. Основними напрямками соціокультурної діяльності бібліотек 

району є національно-патріотичне виховання, краєзнавство, народознавство, правова освіта населення. Робота 

бібліотек координується з різними установами, закладами, відділами райдержадміністрації. У бібліотеці 

створені постійно діючий стенд «Ви першими стали за гідність, за волю!», де зібрані матеріали про воїнів-

земляків, учасників АТО.Функціонує створений на базі районної бібліотеки для дорослих інформаційно – 

ресурсний центр, основним завданням якого є надання безкоштовних інформаційних послуг з питань 

правознавства для жителів району.  

Голованівська районна бібліотека для дорослих брала участь у обласному конкурсі з популяризації 

творчості М.Кропивницького, за що була  відмічена грамотою Кіровоградського обкому профспілки 

працівників культури за багаторічну просвітницьку, соціокультурну діяльність, популяризацію творчості 

класика української літератури М.Кропивницького, активну участь в житті місцевої громади та з нагоди 

Всеукраїнського дня бібліотек. До грамоти додався і цінний подарунок: портативна станція для гаджетів, яка 

дасть ще більші можливості для належного обслуговування користувачів та проведення масових заходів.  

Наша бібліотека брала участь у обласному конкурсі соціальних проектів для молоді «ДобраДІЯ». У 2018 році 

бібліотеками району обслужено 3350 користувачів-дітей, що становить 90% дитячого населення району. 

У бібліотеках здійснюється пріоритетне пільгове обслуговування користувачів-дітей з обмеженими 

фізичними можливостями,  сиріт, дітей, що перебувають під опікою,  дітей учасників АТО, з багатодітних та 

неповних сімей.    

Під час Всеукраїнського тижня дитячого читання бібліотекарями району проведено 66 пізнавальних 

заходів, які відвідали 858 дітей різних вікових категорій. У Голованівській районній бібліотеці для дітей 

Тиждень проходив під гаслом «Книги – клас! Читати – круто!!!». Бібліотекарі презентували  дітям нові книги 

провідних українських видавництв. На території району діє дві мистецькі школи – це Голованівська районна 

дитяча школа мистецтв та Побузька дитяча музична школа. 

У Голованівській районній дитячій школі мистецтв працює 3 відділи: естетичний (хореографічний клас, 

образотворчого мистецтва), вокально-теоретичний (класи сольного співу та музично-теоретичних дисциплін), 

музичний (класи баяна, акордеона, духових інструментів, бандури, скрипки, фортепіано). У Побузькій дитячій 

музичній школі працюють 3 відділи: вокально-хоровий та теоретичних дисциплін, народно-духовий та 

фортепіанний. Роботу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів  забезпечують 24 

викладача. Контингент учнів на 2018-2019 навчальний рік складає у Голованівській ДШМ  226  учнів, у 

Побузькій ДМШ – 160 учнів. 

У мистецьких закладах району плата за навчання не змінилася – середня по області. Зберігаються всі 

пільги, передбачені нормативними документами та затверджені сесією Голованівської районної ради. 

У 2018 році  учні мистецьких шкіл району брали активну участь в обласних, Всеукраїнських та 

Міжнародних  конкурсах та фестивалях. 

У Голованівській дитячій школі мистецтв було проведено багато цікавих культурно-мистецьких заходів, 

таких як: виставки дитячих робіт учнів класу образотворчого мистецтва: «Знання державних символів 

України»,  «Діти – проти насильства», «Чорнобиль – біль наша», участь та перемоги на Всеукраїнському 

конкурсі «Охорона праці-очима дітей», Всеукраїнському конкурсі «Обєднаймося, ж брати мої» – І місце 

отримала Запорожець Катя, Міжнародний конкурс «Підводні фантазії» – ІІІ та ІV місця отримали Комаха 

Анна, Савчук Артур, Робу Анастасія,  Всеукраїнський конкурс «Арт-фест» ІІІ місце Бевз Гліб, Довга Аліна. 

Всеукраїнський конкурс «Податкова абетка»  І місця отримали  Василик Дарія, Дучиць Максим та Мір Каміла, 

були нагороджені цінними подарунками і для школи привезли кольоровий принтер, обласний конкурс 

«Веселкові фарби» – ІІ ст. Комаха Анна і ІІІ ст. Цилюрик Віталій. У травні 9 учнів –  переможців – у 

Всеукраїнському конкурсі «Квітуча країна» м. Умань. У березні – участь у обласному конкурсі «Паросток» –                

5 учнів отримали дипломи та ІІ і ІІІ місця, два хореографічних колектива отримали ІІ місця, Всеукраїнський 

конкурс у м. Києві «Київ Данс» – два   місця у різних номінаціях. 

Для батьків учнів школи та для дітей дитячих садочків проводяться традиційні тематичні концерти, такі 

як «Музика осені», «Свято першокласника», загальношкільна концертна програма «Одна родина» та інші. 

Учні Побузької ДМШ протягом  2018 року  отримали 60 перемог. Так,  у січні 3 перемоги отримали учні 

фортепіанного відділу у Всеукраїнському конкурсі на краще виконання творів Юлія Мейтуса та 

Всеукраїнському конкурсі юних композиторів пам’яті Юлія Мейтуса  в м. Кропивницький.  В лютому  двоє 

учнів  стали переможцями  ІІ Міжнародного конкурсу імені Євгена Станковича в м. Свалява Закарпатської 

області. У березні  20 учнів школи брали участь  в  обласному  конкурсі «Паросток» – солісти, ансамблі 

народних інструментів  та теоретики отримали 11 перемог. Також в березні 4 учні стали переможцями VІ 

Міжнародного фестивалю-конкурсу «Київський колорит» м. Київ. У травні 10 учнів  стали лауреатами   І 



 

Всеукраїнського конкурсу «Квітнева феєрія»  м. Умань, також  9  учнів брали участь  у Всеукраїнському 

фестивалі–конкурсі «Квітуча країна».   У вересні  2 учня  стали переможцями Всеукраїнського проекту «Мама 

+я» м. Кропивницький,  4 учні стали переможцями І Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Країна –  ART – 

FEST» у м. Львів. У жовтні 60 учнів  взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Українська  естафета 

творчості»  м.Кропивницький  в якому отримали 12 перемог. Також  30 учнів  стали учасниками  

Всеукраїнського конкурсу «ART  Таврія фест»  м. Херсон,  в якому отримали  9 перемог. 

Для всіх учнів школи  традиційними вже стали шкільні конкурси «Пісенний диво грай» та «Іскринки 

нашого таланту», які допомагають  розкрити різноманітні сторони талантів  учнів.  

Протягом 2018 року в закладі відбулось понад 60 концертних заходів. Продовжують діяти творчі проекти 

«Дитяча філармонія», «Хвилина слави», «Зимові зустрічі».  У школі активно підтримуються заходи, пов’язані 

з збереженням історико-культурної спадщини нашого краю. Активно працює фольклорний колектив 

«Вечорниці», який представляв юним глядачам  театралізовану виставу до Дня Святого Миколая та виставу  

«Щедрий вечір, добрий вечір». Протягом звітного періоду закладами культури клубного типу Голованівського 

району та районним будинком культури було проведено ряд  культурно-мистецьких заходів. Серед них: 

відзначення державних свят та пам’ятних дат, проведення культурно-мистецьких заходів районного значення, 

які включають конкурси, фестивалі, концерти, вогники, дискотеки, виставки, а також участь у Всеукраїнських 

та обласних заходах: 

культурно-дозвіллєві заходи Голованівського РБК за участю аматорських колективів закладів культури 

району:  

святкове дійство з нагоди відкриття головної ялинки Голованівщини. 

новорічно-різдвяні віншування жителів селища «З Новим роком! З новим щастям!»; 

урочисто-концертна програма з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших 

держав «Герої чужої війни»; 

мітинг з нагоди 74 –ї річниці визволення Голованівщини від німецько-фашистських загарбників «Немає 

подвигів забутих»; 

концертна програма з нагоди відзначення 95-ти річчя створення Голованівського району «Голованівщина 

– перлина квітучого краю»; 

районний огляд-конкурс хореографічних колективів «Весняні ритми»; 

мітинг-акція «Перша хвилина миру» у день пам’яті та примирення; 

урочисто-концертна програма до Дня Перемоги «Тих днів не змовкне слава»; 

концертна програма до Дня матері «Мати – берегиня роду людського»; 

районний огляд-конкурс з театрального жанру «Театральний Олімп»;  

районний дитячий фестиваль-конкурс «Писанка до Великодня»;  

урочисто-концертна програма з нагоди Дня медичних працівників «Є така професія – здоров’я 

охороняти» 

урочиста хода пришкільних дитячих оздоровчих таборів з нагоди міжнародного Дня захисту дітей                    

районний літературно-мистецький фестиваль «Приятранське літо»; 

розважально-театралізоване дійство «На купала – нічка мала»; 

урочисто-концертна програма з нагоди Дня Незалежності України «Україна   – благословенна земля»; 

святкове дійство з нагоди Дня народження селища Голованівськ «Міцній, розквітай, Голованівську 

любий, у спадок майбутнім вікам!»; 

Концертні програми та виставки майстрів декоративно-ужиткового мистецтва в рамках огляду-конкурсу з 

нагоди Міжнародного дня людей поважного віку та Дня ветерана праці, «Єднаймося – люба родина», районне 

свято в рамках  Всеукраїнського свята театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» Вербівський СБК; 

Районний захід з нагоди  Дня українського козацтва та Дня Захисника України.   

Серед інноваційних форм проведення культурно-мистецьких заходів у 2018 році є:  

1) шоу-програма «ЖІНКА РОКУ» з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру;  

2)святкова зустріч за участю аматорських колективів людей поважного віку «Єднання поколінь   » з 

нагоди Міжнародного дня людей поважного віку та Дня ветерана праці;  

3)дня  ветеранів України;  

4)святкова хода родин Голованівщини у вишитому національному одязі під назвою «ЄДНАННЯ 

ПОКОЛІНЬ» до Дня Незалежності України. 

Протягом звітного періоду творчі  колективи району брали участь у Всеукраїнських та  обласних  заходах: 

в обласному огляді-конкурсі аматорських театральних колективів  «Театральна весна Кіровоградщини», який 

проходив в смт Побузьке (дитячий аматорський театральний колектив  Ємилівського СК); 

у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокального мистецтва, «Червона рута» який проходив в місті 

Кропивницький (солістка Голованівського РБК – Караульна Христина. 

у міжнародній агропромисловій виставці «АГРО-ЕКСПО 2017», яка проходила в м. Кропивницький 

(вокальний гурт Щедрик Побузького МБК «Металург» З метою зміцнення  матеріально-технічної бази 

закладів культури  проведено поточні ремонти у 5 закладах культури і мистецтва району,як за рахунок коштів 



 

місцевого бюджету так і за рахунок спонсорської допомоги:  Перегонівський сільський будинок культури 

(181,1 тис.грн.  на ремонт підлоги), Свірнівський сільський будинок культури (1 тис.грн. на косметичний 

ремонт), Липовенська сільська бібліотека (9,8 тис.грн. на заміну 2-х вікон), Молдовський сільський будинок 

культури (35,7 тис.грн, на заміну 9-ти вікон та дверей), Троянський сільський будинок культури (1,5 тис.грн. 

на косметичний ремонт). 

Протягом 2018 відділом культури, туризму та культурної спадщини Голованівської районної державної 

адміністрації проплачено за обробку деревяних конструкцій в Голованівській дитячій школі мистецтв на суму 

- 40,2 тис. грн. 

 

Проблемні питання: 

- слабка матеріально-технічна база закладів культури і мистецтва у сільській місцевості; 

- 9 клубних закладів району потребують капітального ремонту; 

- більшість клубних закладів не опалюються в осінньо-зимовий період. 

 

Цілі та завдання на 2019рік: 

- покращення технічного стану приміщень закладів культури шляхом проведення капітальних та поточних 

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

фінансування; 

- проведення невідкладних протипожежних заходів; 

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

конкурсів; 

- участь народних та аматорських колективів району, учнів позашкільних навчальних закладів у 

міжнародних, Всеукраїнських та обласних заходах, конкурсах та фестивалях. 

 

Очікувані результати 

- збереження мережі закладів культури і мистецтва району; 

- розвиток творчого потенціалу та організація змістовного дозвілля; 

- розвиток туристичної галузі в районі; 

- організація охорони культурної спадщини. 

 

 

Фізична культура і спорт 

 

Оцінка поточної ситуації 

Важливими складовими соціально-економічного зростання є розвиток фізичної культури і спорту, 

поліпшення стану здоров'я мешканців району і виховання здорового підростаючого покоління. 

За звітній період вдалося в основному зберегти фізкультурно – спортивну структуру району і в першу 

чергу, фізкультурні кадри. Одним з напрямків роботи відділу являвся стан фізкультурно-оздоровчої роботи в 

навчальних закладах району. В абсолютній більшості дошкільних закладів, загальноосвітніх школах, 

професійно – технічному училищі фізичне виховання проводиться згідно вимог. Навчальні групи 

наповнюються з урахуванням санітарно – гігієнічних норм і вимог техніки безпеки. Всі заклади освіти 

практично повністю забезпечені підготовленими кадрами. В загальноосвітніх навчальних закладах працюють 

гуртки спортивного напрямку працюють групи баскетболу, волейболу, групи футболу та  група легкої 

атлетики. 

В районі функціонує дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти , молоді та спорту 

райдержадміністрації. В школі навчається 304, дітей з якими працюють 11 тренерів-викладачів з дзюдо, 

футболу, важкої атлетики, волейболу та гирьового спорту.  ДЮСШ фінансується з районного бюджету. 

       На протязі року в районі проводились змагання з таких видів спорту: шахів, шашок, настільного тенісу, 

волейболу, футболу, баскетболу, дартсу, а також масові фізкультурно – спортивні змагання присвячені  

святкуванню Масляної. “Дню Перемоги”, “Дню Незалежності”, “Дню молоді”, “Дню фізичної культури і 

спорту”  «Дня партизанської слави» « День селища», «Дню захисника України» та ін. Всього на протязі року в 

районі проведено  25 спортивно-масових заходів та змагань в яких прийняли участь понад 6525 чоловік.  

На  фінансування галузі фізичної культури та спорту у 2018 році було виділено  понад 900 тисяч гривень 

при плані 1600 тис.грн.        

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

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

Проводиться робота щодо спортивної  реабілітації учасників АТО , всі дані категорії мають вільний 
доступ до спортивних споруд району.  

 



 

Проблемні питання: 

- введення у сільських та селищних радах  посад  інструкторів з фізичної культури та спорту;  
- відсутність тренерів реабілітологів та лікарів- реабілітологів. 

 

Цілі та завдання на 2019 році: 

активізувати роботу з залучення у розвиток галузі позабюджетних та інвестиційних ресурсів; 

продовжити роботу з покращання якості навчально-тренувального процесу та  фізкультурно-

спортивних заходів; 

забезпечити підготовку та участь районних спортсменів у обласних, Всеукраїнських та міжнародних 

змаганнях; 

продовжити роботи з покращання матеріально-технічного стану комунальних спортивних баз з метою 

приведення їх у відповідність до сучасних вимог. 

 

Очікувані результати: 

-підвищення рівня фізичної культури і фізкультурно-оздоровчої роботи; 

-зміцнення кадрового, матеріально-технічного  забезпечення галузі; 

-покращання стану здоров'я населення. 

 

Агропромисловий розвиток  

 

Оцінка поточної ситуації 

В економіці району основне місце належить сільському господарству.  

Площа сільгоспугідь становить 77797 га, в тому числі ріллі 71191 га. 

Провідна роль у підвищенню ефективності роботи агропромислового комплексу району належить 

збільшенню валового виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок інтенсивних чинників і в 

першу чергу підвищення продуктивності землі та тваринництва. 

Аналізуючи в цілому виробництво валової продукції за останні 5 років відмічаємо, що збільшення 

показника виробництва валової продукції обумовлене тільки за рахунок галузі рослинництва, що на пряму 

залежить від фактору погодних умов року і періодично коливається в бік зменшення чи збільшення.  

Показник виробництва валової продукції по сільськогосподарських підприємствах складе у 2018 році 

265923401,9 тис. грн., а в 2019 році очікуваний показник передбачається в сумі 268052958,9  тис.грн. 

(100,8%)., в 2020 році 268536695,6 тис.грн. (100,2%). 

В господарствах району в галузі тваринництва спостерігається стабільна динаміка вирощування. 

Підприємства району дещо наростили поголів’я великої рогатої худоби, що складає 147 %, свиней – 167 % до 

2017 року. В господарствах населення відмічається спад чисельності  поголів’я ВРХ, в зв’язку з втратою ринку 

збуту молочних продуктів та відповідної цінової політики на молоко. Разом з тим слід відмітити, що ФГ 

«Єдність» в наступних роках планує створити та ввести в дію тваринницькі приміщення по утриманню та 

вирощуванню поголів’я ВРХ, що може суттєво покращити стан галузі.   

Під урожай 2019 року  запланована площа посіву культур зернової групи становить 40,1 тис. га, що приблизно 

на рівні з 2018 роком.  

      На 2019 рік заплановане незначне зростання посіву сої та кукурудзи  оскільки дані культури є більш 

економічно привабливими.  

      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,  регуляторів росту, удосконалення комплексів спеціалізованих машин для 

вирощування, збирання та післязбиральної доробки урожаю. 

      На 2019 рік як і в попередні роки посів в районі цукрових буряків не передбачається у  зв’язку з тим, що 

вирощування цієї культури досить складне і специфічне, воно найбільш матеріало-, енерго-, і трудомістке, з 

унікальною технологією, що потребує висококласного обладнання та бурякової техніки, та ще й поступається 

прибутковістю таким культурам як соняшник, ріпак, соя, тощо. Крім цього відсутні переробні комплекси 

даної культури. 

     Площа плодових культур по сільгосппідприємствах залишиться на рівні минулого року. 

     Враховуючи інфляційні процеси, підвищення рівня цін на пально-мастильні матеріали, насіннєвий 

матеріал, засоби захисту рослин та інші фактори – обсяги фінансування комплексу робіт розрахунково 

складатиме  198487,0 тис.грн.  

 



 

Проблемні питання:  
Головною проблемою розвитку галузі сільського господарства є не стабільність, не передбачуваність та 

не прогнозованість цінової ситуації в державі з відповідним паритетом цін, що безпосередньо впливає на 

собівартість продукції та структуру виробництва сільгосппродукції.  

 

Цілі та завдання на 2019 рік: 

Головною метою у 2019 році буде створення сприятливих умов для розвитку високоефективного 

конкурентоспроможного аграрного комплексу району та забезпечення продовольчої безпеки населення. 

 

Очікувані результати : 
забезпечення стабільного та ефективного функціонування агропромислового комплексу; 

перетворення аграрного комплексу у високоефективний, конкурентоспроможний сектор економіки; 

підвищення ефективності використання наявного ресурсного потенціалу; 

оновлення матеріально – технічної бази сільськогосподарського виробництва; 

інтенсифікація сільськогосподарського виробництва шляхом інтеграції сільськогосподарських 

товаровиробників і переробних підприємств, що сприятиме збільшенню обігових коштів, скороченню витрат 

на виробництво продукції, збільшенню рентабельності; 

в галузі тваринництва передбачаються наступні чинники; 

не допускати скорочення маточного поголів’я великої рогатої худоби та свиней, а разом з тим 

збільшення їх кількості; 

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

 

 

 


