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ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання програми економічного і соціального розвитку
Маловисківського району за І півріччя 2017 року
Програма економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2017
рік затверджена рішенням районної ради від 20 грудня 2016 року №125 (далі - Програма).
Райдержадміністрацією, територіальними органами міністерств та відомств в
районі, органами місцевого самоврядування району вживались заходи, спрямовані на
забезпечення виконання основних показників і завдань, визначених Програмою.
Програму розміщено на офіційних сайтах районної державної адміністрації та
районної ради.
З метою організації виконання та контролю за виконанням Програми прийнято
розпорядження голови райдержадміністрації, яким визначено відповідальних виконавців
галузевих розділів, основних показників та заходів Програми, форми і механізми
контролю за станом її виконання і звітності про хід її реалізації.
Для забезпечення виконання пріоритетних завдань Програми внесено ряд
клопотань до обласної державної адміністрації.
Прийнято 409 розпоряджень голови районної державної адміністрації з різних сфер
життєдіяльності району.
З метою оперативного вирішення нагальних питань, у звітному періоді проведено
6 засідань колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 14 питань. За результатами
розгляду прийнято 14 розпоряджень голови райдержадміністрації.
Проводились тематичні апаратні наради при голові районної державної
адміністрації, семінари із керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації,
органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання району, співбесіди з
головами місцевих рад по питанню наповнення бюджетів.
У рамках виконання основних завдань і заходів Програми по галузі промисловості
продовжувались роботи по будівництву Новокостянтинівської шахти ДП «Схід ГЗК», на
що залучено 12,0 млн.грн. (власні кошти підприємства). Освоєння капітальних вкладень з
початку будівництва складає 13,3% від загальної вартості будівництва. У звітному періоді
завершено монтаж мобільного щокового дробильного комплексу, який призначений для
доведення руди до технологічних нормативів гідрометалургійного заводу (дробильний
комплекс складається зі встановленого на потужному шасі приймального бункера,
дробарки і конвеєра, з якого видається подрібнена гірська маса). Постійне місце роботи
комплексу передбачено на складі готової продукції. Продуктивність - 200 т руди на
годину.
Підприємствами, які виробляють товарну продукцію, вироблено товарів на суму
2,0 млн.грн. В натуральному виразі вироблялися хліб та хлібобулочні вироби, макаронні
вироби, борошно пшеничне, вироби з деревини.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) склав
7,5 млн.
грн., у розрахунку на одну особу населення – 173,9 грн.
В загальному обсязі реалізації 81,8% припадає на підприємства переробної
промисловості, 18,2% на підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу
та води.
У галузі сільського господарства за оперативними даними, обсяг виробництва
валової продукції сільського господарства, по всіх категоріях господарств (у порівняних
цінах 2010 року) склав 65,1 млн.грн.
Сільськогосподарськими підприємствами району вироблено валової продукції на
суму 4,4 млн.грн., що становить 105,6% до відповідного періоду минулого року
(продукція тваринництва). Під урожай 2017 року на посів ярих зернових та зернобобових
культур використано 1,0 тис. т посівного матеріалу високих репродукцій, що становить

112,0% до потреби, закуплено насіння еліти в кількості 163 т із них: 7 т - гороху, 77 т кукурудзи, 30 т - соняшника та 49 т - сої.
Для виконання поставленого завдання, основних показників програми, в галузі
агропромислового комплексу району сільськогосподарськими підприємствами всіх форм
власності під урожай 2017 року посіяно та очікується до збирання озимих зернових
культур на площі 11722 га, у тому числі 9412 га озимої пшениці та 2274 га озимого
ячменю, крім того, озимого ріпаку - 2280 га, ранніх зернових та зернобобових культур 17145 га , із них: ярого ячменю - 4900 га, гороху - 493 га, ярої пшениці - 22 га, вівса - 8 га.
Пізні культури посіяні на площі 67114 га, із них: цукрові буряки - 1555 га, кукурудза 19400 га, гречка - 154 га, просо - 10 га, соняшник - 26700 га, соя - 19295 га, картопля 3984 га.
Всіма категоріями господарств під урожай 2017 року посіяно овочів на площі 1275
га, картоплі - 3984 га (у тому числі по сільськогосподарських підприємствах овочі на
площі 165 га, картопля - 4,0 га).
26 червня 2017 року розпочалися жнива по збиранню ранніх зернових культур.
У тваринництві по сільськогосподарських підприємствах утримувалось великої
рогатої худоби 315 голів, в тому числі корів 123 голови, свиней
2758 голів,
овець 415 голів. Порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась
чисельність поголів’я великої рогатої худоби на 4,3%.
Збільшено обсяги виробництва м'яса (реалізація худоби та птиці у живій вазі) – на
17,3% (115 т); виробництво молока – на 3,0% (169 т).
Обсяг інвестицій на придбання техніки складає 12,7 млн.грн., придбано
28
одиниць, з них: 9 тракторів, 2 зернозбиральних комбайнів та 17 одиниць іншої техніки.
Фінансування на підтримку підприємств агропромислового комплексу з
державного бюджету не здійснювалося. На проведення комплексу весняно польових робіт
2017 року залучені власні кошти та кредити банківських установ.
За оренду земельних ділянок (паїв) виплачено орендної плати 21,4 млн.грн, або
19,0% до кількості укладених договорів (12272 шт.).
Продано 3 земельні ділянки комунальної власності несільськогосподарського
призначення. Надійшло коштів від продажу, до місцевого бюджету, в сумі 176,5 тис.грн.
З органами місцевого самоврядування проведено роз’яснювальну роботу щодо
поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, згідно затвердженого
графіку.
У 2017 році зареєстровано 1700 земельних ділянок в Державному земельному
Кадастрі та видано таку ж кількість витягів.
Протягом 2014 - 2017 років надійшло 550 звернень учасників АТО щодо
відведення земельних ділянок у власність, надано 522 дозволи на розроблення проектів
землеустрою для ведення особистого селянського господарства.
Здійснювався постійний моніторинг ефективності використання енергетичних
ресурсів суб’єктами господарювання, забезпечення своєчасності оплати за спожиті
енергоносії серед населення.
З метою впровадження енергоефективних заходів в бюджетній сфері району
розроблено проектно - кошторисні документації на 6 об’єктів.
Відпрацьовано перелік об’єктів які можуть реалізуватися за рахунок коштів
Меморандуму між ДК «Ядерне паливо», ДП «Схід ГЗК», Кіровоградською обласною
державною адміністрацією та Кіровоградською обласною радою.
Відпрацьовані анкети про енергоспоживання будівель бюджетних установ (заклади
освіти, культури, охорони здоров’я) для включення до обласної бази об’єктів
енергосервісу (ЕСКО - механізм).
Вживались заходи щодо стимулювання населення до впровадження енергоощадних
заходів через механізм компенсації відсотків за кредитами відповідно до Урядової
програми з енергоефективності. Забезпечено надання відшкодування з державного
бюджету за кредитами населенню. Станом на
1 липня 2017 року ТВБВ
№10010/0137 філією Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» надано

кредити на впровадження енергоефективних заходів 62 особам в сумі 991,3 тис. грн.; АБ
«УКРГАЗБАНК» - 30 особам в сумі 524,2 тис. грн.
У галузі транспорту відпрацьовувалися проблемні питання у сфері перевезення
пасажирів із департаментом інфраструктури та промисловості облдержадміністрації.
14 лютого 2017 року райдержадміністрацією проведено конкурс на перевезення
пасажирів за маршрутами Злинка – Мала Виска та Мала Виска – Лутківка (ч/з
Мануйлівку). У березні 2017 року був оголошений конкурс на перевезення пасажирів за
маршрутами Смоліне - Мала Виска, Мар’янівка – Мала Виска. В зв’язку з відсутністю
пропозицій від претендентів - перевізників 28 квітня 2017 року конкурс не відбувся.
Протягом звітного періоду поточного року відбулося 2 засідання координаційної
ради з питань безпеки дорожнього руху.
Здійснювався щомісячний аналіз дорожньо – транспортних пригод, протягом
звітного періоду на території району скоєно 68 ДТП, з них 51 з матеріальними збитками,
17 з тілесними ушкодженнями. Виявлено 80 порушень правил дорожнього руху.
Взято участь у комісійному обстеженні залізничних переїздів Шевченківської
дистанції колії Одеської залізниці, які розташовані на території району та Смолінської
шахти ДП «Схід ГЗК», А.Д.С121021 Смоліне – Новопавлівка. За результатами перевірок
складено відповідні акти.
На поліпшення стану існуючої мережі автомобільних доріг комунальної власності
в бюджетах органів місцевого самоврядування району у 2017 році передбачено кошти в
сумі 2926,7 тис.грн. Профінансовано 820,9 тис.грн., або 28,0% до плану.
Філією «Маловисківський райавтодор» виконано підрядні роботи на суму 4770,5
тис.грн. (прямі договора – 1536,4 тис.грн., експлуатаційне утримання – 3234,1 тис.грн.).
Надано пропозиції до Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області щодо
ремонту доріг загального користування району.
До переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного
ремонту автомобільних доріг загального користування у рамках експерименту з
фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального
користування у Кіровоградській області включено автомобільну дорогу загального
користування територіального значення Т-24-01 Городище –Шпола – Новоукраїнка –
Бобринець - Устинівка на ділянці км 100+070-127+129 (окремими ділянками) з
виконанням на ній поточного середнього ремонту, вартість робіт - 10,25 млн. грн.
Для забезпечення виконання завдання щодо зовнішньоекономічної діяльності
проводилась робота щодо оновлення інвестиційних пропозицій, інвестиційних об’єктів, у
тому числі інформація про земельні ділянки, які можна запропонувати інвесторам.
Пропозиції надані до обласної державної адміністрації для включення до презентаційних
матеріалів щодо інвестиційних потреб економіки області та розміщення на веб порталі
«Центрально – Український інвестиційний портал».
Обсяг прямих іноземних інвестицій склав 10492,1 тис.дол. США, або 100,0%
до обсягів на початок року (5 учасників інвестиційної діяльності), на одну особу
населення наростаючим підсумком з початку інвестування 243,9 доларів США. 4,7%
загального обсягу впроваджено у галузь сільського господарства.
У зовнішній торгівлі району експорт склав 1,5 млн. дол. США. Основу товарної
структури експорту становили деревина і вироби з деревини, зернові культури. Імпортери
за даний період відсутні.
По споживчому ринку
оборот роздрібної торгівлі збільшився на 24,5%,
підприємствами району реалізовано споживчих товарів на суму 86,0 млн.грн. Продаж
непродовольчих товарів за цей період склав 50,8 млн.грн. (59,0% загального обсягу
роздрібного товарообороту району), продовольчих товарів – 35,2 млн.грн. (41,0%).
Забезпечено щодекадні моніторинги цін у торгівельній мережі. Споживчий ринок
насичений продуктами харчування в широкому асортименті та достатньому обсязі.

Протягом звітного періоду господарства району взяли участь у 7 ярмаркових
заходах, з продажу сільськогосподарської продукції.
З різних питань по захисту прав споживачів до райдержадміністрації звернулося 8
осіб, всі звернення задоволені.
У І півріччі 2017 року платники податків забезпечили надходження до зведеного
бюджету району коштів в сумі 152,7 млн.грн., що на 21,6 млн.грн., або 16,4% більше
відповідного періоду минулого року. З них до державного бюджету надійшло 80,8
млн.грн., що на 20,7% більше ніж за відповідний період минулого року, або на 13,9
млн.грн., до місцевого бюджету надійшло 71,8 млн.грн., що на 12,0% більше, або на 7,6
млн.грн.
Виконання планових показників місцевих бюджетів району по власних і
закріплених доходах складає 119,2% (план 33,7 млн. грн., факт 40,2 млн. грн.), до
відповідного періоду 2016 року більше на 44,8%, або 12,4 млн. грн.
По податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 27,2 млн.грн., що на 9,6
млн.грн. більше, або на 54,3%.
По платі за землю надійшло 4,7 млн.грн., що на 2,8% менше, або на
0,1
тис.грн.
У територіальному розрізі виконання планових показників складає: районний
бюджет – 113,9%, сільські бюджети – 136,5%, селищний бюджет – 114,5%.
Найбільша питома вага надходжень до місцевого бюджету належить податку та
збору на доходи фізичних осіб і становить 67,6% від загальної суми власних надходжень.
Податковий борг за податковими зобов’язаннями до бюджетів усіх рівнів (з
урахуванням боргу підприємств банкрутів) склав 11,0 млн.грн. (зменшився на 7,0% до
відповідного періоду 2016 року), в тому числі 5,8 млн.грн. - заборгованість без урахування
боргу підприємств банкрутів (поточна заборгованість, борг за результатами контрольно перевірочної роботи, пеня, штрафні санкції). Проводяться заходи по стягненню даної
заборгованості, подані матеріали до суду.
У сфері доходів населення середньомісячна заробітна плата одного штатного
працівника збільшилась порівняно з відповідним періодом 2016 року на 34,0% і склала
6188 грн. Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано у працівників підприємств
добувної (8,2 – 9,1 тис.грн.) та переробної промисловості (18,6 тис.грн.).
Середньооблікова кількість штатних працівників склала 7080 осіб, або 106,3% до
відповідного періоду минулого року. Фонд оплати праці штатних працівників - 246669,0
тис.грн.
Районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та
зайнятості населення обстежено 143 суб’єкта господарювання (проводилась
роз’яснювальна робота з дотримання законодавства щодо прав громадян на працю та
недопущення використання праці найманих працівників без належного оформлення
трудових відносин).
Станом на 1 липня 2017 року 173 особи (52 страхувальники) отримували заробітну
плату менше мінімальної, що становить 2,2% до відповідного періоду минулого року
(11,7%), по області 15,9%.
Проведено 6 засідань районної комісії з питань забезпечення своєчасності і
повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 29 керівників підприємств –
боржників, з них 17 з питань дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, 10 погашення заборгованості заробітної плати, 2 - погашення заборгованості до Пенсійного
фонду в районі. Заборгованість із заробітної плати складає 19,6 тис.грн. (підприємства
банкрути).
Протягом І півріччя 2017 року працевлаштовано на нові робочі місця
110 осіб,
роз’яснення щодо недопущення використання робочої сили з порушенням трудового
законодавства висвітлювалися в районній газеті «Маловисківські вісті».

Станом на 1 липня 2017 року кількість зареєстрованих безробітних склала 1050
осіб (-398 осіб до початку звітного року), або 72,5%. Соціальними послугами служби
зайнятості скористалося 2338 осіб, зареєстровано з початку 2017 року 896 осіб, з них
23,0% не мали роботи з різних причин більше 1 року. Частка осіб передпенсійного віку
становить 21,2%.
В загальній чисельності незайнятого населення, яке отримувало послуги, частка
жінок становила 47,0%, молоді віком до 35 років – 36,0%.
Частка осіб з повною вищою освітою становила 9,0%, базовою вищою – 15,0%,
професійно-технічною – 40,0%, повною загальною середньою – 27,0%, базовою загальною
середньою та початковою освітою –9,0%.
Кількість зареєстрованих у центрі зайнятості вільних робочих місць становила 156
одиниць. Навантаження на вільне робоче місце - 7 осіб. Продовж звітного періоду
високим був попит на професії та спеціальності, пов’язані з наявністю високого рівня
кваліфікації.
Питома вага працевлаштованих серед незайнятих громадян становила 26,7%. За
видами економічної діяльності найбільш вагомими обсяги працевлаштування були на
підприємствах сільського господарства, оптової й роздрібної торгівлі ( 67,3% незайнятих
громадян).
Загальна чисельність незайнятих громадян, охоплених активними заходами
сприяння зайнятості становила 1160 чол. У громадських та тимчасових роботах взяли
участь 307 безробітних, що становить 13,1% від загальної кількості безробітних.
До бюджету Пенсійного фонду в районі надійшло власних коштів в сумі 86529,7
тис.грн., або 115,7% до планових показників, порівняно із відповідним періодом 2016
року зафіксовано ріст на 26216,2 тис.грн., або на 46,9%. Забезпеченість власними коштами
на виплату пенсій становить 43,6%. Станом на 01 липня 2017 року середній розмір
пенсійних виплат склав 1734,82 грн. Пенсію отримують 12160 осіб, виплати
здійснюються вчасно.
Реалізуються завдання щодо соціального захисту громадян. У звітному періоді
2017 року з державного бюджету місцевим бюджетам, на життєзабезпечення категорій
громадян, які підтримуються системою пільг і компенсацій, профінансована субвенція на
виплати різних видів допомоги на загальну суму 70728,0 тис.грн., крім того з обласного
бюджету надійшло коштів в сумі 100,7 тис.грн.
На відшкодування оплати житлово – комунальних послуг та електроенергії –
призначено субсидії - 7298 сім’ям, на відшкодування витрат для придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначено субсидії - 4705 сім’ям,
кількість сімей, які отримали субсидії складає 2537.
Рішенням районної ради затверджено районну програму соціальної підтримки
сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців і поранених учасників АТО та
вшанування пам’яті загиблих, забезпечено належні умови для учасників АТО, членів їх
родин. Створено робочу групу з перевірки фактичного проживання/перебування
внутрішньо переміщених осіб та штаб по роботі з переселенцями. Забезпечено даним
категоріям виплати допомог згідно чинного законодавства України.
Для інформування населення та обговорення питань ведення підприємницької
діяльності проведено: районним центром зайнятості - 2 ярмарки вакансій, 4 міні-ярмарки,
День «Відкритих дверей» для роботодавців, презентація для роботодавців, 4 «Виїзні дні»,
4 засідання «круглого столу», 6 ділових зустрічей, 32 семінари; Маловисківським
об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України – 24 виїзні прийоми, 2 «Дні відкритих
дверей», 6 засідань «круглого столу», «Дні Пенсійного фонду» (38 заходів), 11 навчань з
безробітними громадянами, 2 зустрічі з соціальними партнерами, 3 лекції для молоді,
12 засідань «Школа майбутнього пенсіонера», 3 прес-конференції, 6 брифінгів,
розповсюджено 98 інформаційних бюлетенів.

З метою надання ресурсної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності для
ведення господарської діяльності надавалися в оренду нежитлові приміщення
комунальної власності. Передано в оренду 18503,1 м2 таких приміщень. Постійно
оновлюються створені бази даних про наявність вільних нежитлових приміщень,
виробничих площ та обладнання комунальної власності, що не використовуються.
Проведено 2 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при
райдержадміністрації, за результатами прийнято відповідні рішення.
За участі фахівців сектору Державної регуляторної служби України в
Кіровоградській області в районі проведено семінар – нараду для органів місцевого
самоврядування з питань додержання принципів регуляторної діяльності: «Регуляторна
політика – визначення, принципи, особливості здійснення органами місцевого
самоврядування. Сучасні інструменти оцінки регуляторного впливу», та з питань
встановлення ставок місцевих податків і зборів.
У рамках виконання програмного завдання щодо поліпшення якості надання
житлово-комунальних послуг на відновлення мереж зовнішнього освітлення, в бюджетах
органів місцевого самоврядування району передбачено кошти в сумі 1510,3 тис.грн.,
освоєно 141,8 тис.грн.
Для будівництва житлової та соціальної сфери видано містобудівні умови та
обмеження на 1 об’єкт. Надано 38 висновків по проектах землеустрою для будівництва
та обслуговування індивідуальних житлових будинків, 8 будівельних паспортів
Введено в експлуатацію житла 171 м2 (2 квартири).
Загальні обсяги виконаних будівельних робіт склали 7,2 млн.грн., або на рівні
відповідного періоду минулого року.
Капітальні інвестиції склали 93575,0 тис.грн., або 3,4% до загального обсягу по
області. Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у
розрахунку на одну особу населення, наростаючим підсумком з початку року, склав
2175,6 грн.
Одним із найбільш вагомих джерел фінансування інвестицій в основний капітал
були власні кошти суб’єктів господарювання. Найбільшу частку капіталовкладень
спрямовано в розвиток сільського господарства.
У гуманітарній сфері реалізовано заходи програми щодо стабільного
функціонування закладів та поліпшення якості надання ними послуг населенню.
Розвиток освіти, в районі, забезпечувався за рахунок реалізації заходів районних
програм, фінансування яких здійснювалось відповідно до затвердженого бюджету.
Видатки на утримання установ освіти, при кошторисних призначеннях з
урахуванням змін станом на 01 липня поточного року склали 40053,1 тис.грн. (90,1% до
планових призначень). Із них направлено на виплату заробітної плати – 80,9%, енергоносії
– 9,0%, харчування –5,0%, інші послуги –5,1%.
Для проведення оздоровчої компанії було визначено 17 освітніх закладів. Всього в
таборах організовано відпочинок для 1788 дітей, що складає 65,0% від загальної кількості
дітей шкільного віку, та 78% від кількості дітей які підлягають оздоровленню та
відпочинку, з них 702 дитини пільгових категорій (40%).
На харчування дітей в пришкільних таборах використано 566,6 тис.грн. бюджетних
та 58,2 тис.грн. позабюджетних коштів. Середня вартість харчування становила 21,0 грн.
Відпочивали в пришкільних таборах з денним перебуванням: 55 дітей - сиріт та
позбавлених батьківського піклування, 11 дітей-інвалідів, 429 дітей з багатодітних та
малозабезпечених сімей, 22 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 137 талановитих та обдарованих, 74 дитини учасників АТО,
5 дітей внутрішньо
переміщених осіб, 71 дитина, яка перебуває на диспансерному обліку.
За рахунок коштів різних джерел фінансування проводились капітальні та поточні
ремонти закладів освіти (приміщень, котлів, котелень тощо). Виконано робіт на суму 640,7

тис.грн. Капітальні ремонти виконано на суму 559,9 тис.грн. (районний бюджет - 547,9
грн.), поточні ремонти виконано на суму 80,8 тис.грн., (районний бюджет - 62,2 тис. грн.).
На зміцнення матеріально-технічної бази за рахунок коштів районного бюджету
вкладено 275,2 тис.грн. (придбано котли для Хмелівської ЗШ І-ІІ ст. та Мар’янівської ЗШ
І-ІІІ ст.; майданчики ігрові для Злинського та Якимівського НВК). Крім того, за
спонсорські кошти придбано обладнання на суму 57,2 тис.грн.
Функціонує 14 дошкільних закладів, з чисельністю 753 дітей (38 груп). Всіма
видами дошкільної освіти в районі охоплено 94,0% дітей від 3-х до 6 років (374 дитини),
охоплення дошкільною освітою дітей 5 - річного віку становить 100,0%.
На постійному контролі перебуває питання розвитку сімейних форм влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В районі функціонує дитячий
будинок сімейного типу, виховується 5 дітей та 6 прийомних сімей, де виховується 9
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На обліку перебуває 71 дитина, які опинилися в складних життєвих обставинах та
проживають у 25 сім’ях. Протягом звітного періоду вилучено
21 малолітню дитину
із сімей, які потрапили у складні життєві обставини.
Щомісяця при райдержадміністрації проводяться засідання комісії з питань захисту
прав дитини, розглядаються питання про забезпечення соціально – правового захисту
дітей та профілактику правопорушень серед неповнолітніх. Протягом звітного періоду
проведено 7 засідань комісії, розглянуто 46 питань (4 - про доцільність тимчасового
відібрання малолітніх дітей у батьків, які не дотримуються виконання батьківських
обов’язків, 1- про повернення дітей в сім’ю, 12 - про доцільність позбавлення батьківських
прав у судовому порядку, 1 - про зняття опіки, 6 - про призначення опіки, 4 - про зняття з
соціального супроводу Маловисківського РЦСССДМ сімей, які подолали складні життєві
обставини,
5 – взяття під соціальний супровід Маловисківського РЦСССДМ сімей,
які опинилися у складних життєвих обставинах, 2 – про продовження соціального
супроводу Маловисківського РЦСССДМ сімей, 2 - усунення перешкод у спілкуванні та
встановлення днів та годин спілкування з дитиною, 5 - попереджень щодо порушення п.2
ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме піклування про здоров’я дитини, її
фізичний та духовний розвиток, і обов’язок батьків утримувати дитину.
Постійно проводяться профілактичні бесіди з батьками про виконання ними
батьківських обов’язків стосовно виховання та утримання своїх дітей, проведено - 75
бесід, крім того 52 індивідуальних профілактичних бесід з підобліковими категоріями
дітей.
Проведено 54 рейди по виявленню безпритульних дітей на території району (не
виявлено), обстежено 27 сімей схильних до складних життєвих обставин. Проведено
профілактичну роботу з продавцями продовольчих магазинів щодо недопущення продажу
алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім. Складено 2 адміністративних
протоколи на неповнолітніх дітей.
У галузі охорона здоров’я продовжується робота щодо поліпшення матеріальнотехнічної бази. Проведено капітальний ремонт хірургічного відділення, частково
відділення анестезіології, реанімації та операційного блоку. На ремонтні роботи освоєно
кошти в сумі 102,4 тис.грн.
Розроблено проектно - кошторисну документацію - «Капітальний ремонт будівлі
Злинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по
вул. Велігіна, 27
в с. Злинка Маловисківського району Кіровоградської області», профінансовано 79,9
тис.грн. (подані пропозиції щодо фінансування за рахунок коштів державного бюджету).
22 лютого 2017 року в Маловисківській центральній районній лікарні у відділенні
анестезіології відкрито 6 ліжок для гемодіалізу для хворих з хронічною нирковою
недостатністю (профінансовано 3942,3 тис. грн. (субвенція з ДБ).
Видатки на утримання установ охорони здоров’я, при кошторисних призначеннях з
урахуванням змін склали 27653,9 тис.грн. (84,7% до планових призначень). Із них
направлено на виплату заробітної плати – 74,6%, енергоносії – 6,5%, медикаменти – 8,6%,
харчування – 1,4%, інші послуги – 8,9%.

У галузі культура проведено ряд культурно - мистецьких заходів на рівні району та
заходів етнокультурного спрямування. Взято участь у обласних та 3-х Всеукраїнських
конкурсах.
Здійснювалося забезпечення належного матеріально - технічного та санітарного
стану приміщень. На потреби клубних та бібліотечних заходів профінансовано 198,2
тис.грн., з них на покращення матеріально-технічної бази районного будинку культури
вкладено 18,0 тис.грн., музею історії району
174,2 тис.грн. (закуплено меблі, вітрини
та стенди в 2 кімнати музею, ведеться робота щодо встановлення охоронної та
протипожежної автоматики з виведенням на пульти цілодобового спостереження).
Видатки на утримання установ культури, при кошторисних призначеннях з
урахуванням змін склали 3221,2 тис.грн. (90,5% до призначень). Із них направлено на
виплату заробітної плати – 84,5%, енергоносії – 11,2%, інші послуги – 4,3%.
Вжито заходи щодо виконання завдань програми у частині розвитку масових видів
спорту, профінансовано 8,7 тис.грн.
Проведено 13 спортивних змагань серед команд підприємств, установ організацій,
фізкультурно-спортивних клубів міської, селищної та сільських рад, зокрема: проведено
кубок та чемпіонат району з футболу, чемпіонат з волейболу, футзалу, тенісу настільного.
Спортсмени району взяли участь у обласних змаганнях з легкої атлетики,
допризовної молоді (3 місце), у чемпіонаті області футзалу серед дорослих, а також серед
учнів шкіл-інтернатів.
Взято участь у акції «Рух заради здоров’я» та у Всеукраїнському місячнику «Спорт
для всіх - спільна турбота». За рахунок коштів різних джерел фінансування проведені
роботи по 104 спортивних майданчиках.
З метою організації відпочинку спортсменів організовано екскурсійні поїздки
національно-патріотичного спрямування до міста Канів, у яких взяли участь 40 юних
спортсменів та обдарованих дітей.
Проведено 13 заходів для молоді.
Проведено 2 засідання спортивного комітету, розглядались питання виконання
районної програми розвитку фізичної культури та спорту в районі.
Чисельність наявного населення по району складає 42700 осіб, 4,5% населення
області, у тому числі: міського – 20319 осіб; сільського – 22381 осіб, чисельність
постійного – 42510 осіб. Кількість народжених складає 160 осіб, кількість померлих –
388. Основним фактором зменшення чисельності населення в районі, як і в цілому в
області, є його природне скорочення (-228 осіб).
Разом з тим, за повідомленням ДК «Ядерне паливо», ДК «Ядерне паливо» (далі Концерн) та ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - ДП «Схід ГЗК» у
відповідності до Плану Робочої групи з підготовки концепції «Державної цільової
екологічної програми зняття з експлуатації уранових об’єктів», затвердженого
генеральним директором Концерну Дроботом С.А. від 10 грудня 2016 року, проведено
роботи зі збору, обробки та напрацювання матеріалів для підготовки проекту завдання на
проектування «Техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) зняття з експлуатації
Смолінської шахти ДП «Схід ГЗК».
Зазначений проект завдання розглянутий та погоджений Науково - технічною
радою Концерну у травні поточного року.
05 липня 2017 року на засіданні Секції «Ядерно-енергетичного комплексу»
Науково - технічної ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
розглянуто і погоджено пропозицію ДП «Схід ГЗК» та Концерну щодо необхідності та
доцільності зняття з експлуатації шахти після відпрацювання промислових запасів руди,
яке за розрахунками спеціалістів ДП «Схід ГЗК» відбудеться через п'ять років.
Протоколом засідання Секції «Ядерно- енергетичного комплексу» №2 від 05.07.2017

схвалено проект завдання на проектування ТЕО та прийнято рішення щодо необхідності
включення Міненерговугіллям, під час формування Середньострокового плану
пріоритетів дій уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій уряду на 2018 рік, розробку
Державної цільової програми зняття уранового об’єкту з експлуатації.
Проект завдання на проектування ТЕО направлено учасникам Робочої групи з
розробки проекту концепції Державної цільової екологічної програми зняття з
експлуатації уранових об’єктів до складу якої ввійшли від Кіровоградської обласної
державної адміністрації: Коломійцев А.О. - заступник голови обласної державної
адміністрації, Сухомлин М.О. - радник голови обласної державної адміністрації;
Кіровоградської обласної ради: Кайдаш Ю.А. – депутат обласної ради; Смолінської
селищної ради: Мазура М.М. – селищний голова, Фролов О.С. – начальник
ДЗ
«Спеціалізована МСЧ №17 МОЗ України», депутат обласної ради,
Улибін О.В.директор КП «Енерговодоканал».
Спільним розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації та голови Кіровоградської обласної ради від 03 травня 2017 року №216р/116-гр «Про утворення обласної робочої групи з вирішення питань функціонування
структурних підрозділів ДП «Схід ГЗК», що розташовуються на території Кіровоградської
області» затверджено склад обласної робочої групи до якого включено Сороку П.В. голову районної державної адміністрації.
Не вирішено питання утримання Державного закладу «Спеціалізована медикосанітарна частина №17 Міністерства охорони здоров’я України», а саме щодо повернення
фінансування даного закладу з державного бюджету безпосередньо через Міністерство
охорони здоров’я України, або передачі його до комунальної форми власності.

