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МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРЕТЯ СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 23 грудня 2015 року

№ 21
м. Мала Виска

Про Програму економічного
і соціального розвитку
Маловисківського району на 2016 рік
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та розглянувши поданий районною державною адміністрацією
проект Програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2016 рік,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Маловисківського району
на 2016 рік (далі - Програма), (додається).
2. Вважати головним завданням районної державної адміністрації, органів місцевого
самоврядування, керівників територіальних органів міністерств і відомств України в районі,
керівників підприємств, організацій та установ району, забезпечити виконання основних
завдань Програми.
3. Районній державній адміністрації, керівникам територіальних органів міністерств і
відомств України в районі, забезпечити проведення щомісячного моніторингу стану
виконання основних показників і першочергових завдань Програми та розгляд його
результатів на засіданнях колегії райдержадміністрації.
4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування при затвердженні програм
економічного і соціального розвитку відповідних територій на 2016 рік взяти показники
Програми за орієнтири.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради

С.Сосновська
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
23 грудня 2015 № 21

ПРОГРАМА
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2016 РІК

3
Загальні положення
Програма економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2016 рік
розроблена відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», статті 17 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», статті 44 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 22 жовтня 2015 року №418-р «Про розробку проекту програми
економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2016 рік», розпорядження
голови районної державної адміністрації від 27 жовтня 2015 року №302-р «Про розробку
проекту Програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2016
рік», та на основі Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням обласної ради від
29 вересня 2015 року
№787 (назви Програм, Напрямів та Пріоритетів відповідають
назвам Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, рішення обласної
ради від 29 вересня 2015 року №787).
Методологічною основою розроблення Програми є Закон України «Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»
(стаття 11), постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 «Про
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та
складання проекту державного бюджету» (із змінами та доповненнями).
Основні показники Програми і завдання розроблені на основі та з урахуванням
пропозицій і рекомендацій:
структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і
відомств України в районі, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання
району.
Основні показники та першочергові завдання щодо економічного і соціального
розвитку району на 2016 рік враховані при підготовці проекту програми економічного і
соціального розвитку Кіровоградської області на 2016 рік.
Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом:
- співпраці структурних підрозділів райдержадміністрації з органами місцевого
самоврядування, територіальними органами міністерств і відомств України в районі,
суб’єктами господарювання; залучення державних фінансових та інвестиційних ресурсів на
соціально важливі об’єкти;
- проведення моніторингу показників розвитку територій; підвищення якості
державного управління, у тому числі на основі запровадження автоматизованих систем
діловодства і контролю за виконанням документів;
- проведення соціологічних досліджень з метою моніторингу громадської думки;
проведення моніторингу виконання місцевих бюджетів та програм економічного і
соціального розвитку територіальних громад, укладання відповідних угод з Головним
управлінням статистики в Кіровоградській області щодо його проведення.
Метою Програми є створення умов для функціонування підприємств реального
сектору економіки, закладів і установ соціальної сфери на основі проведення реформ у
різних галузях і сферах діяльності, інвестиційної привабливості, підвищення рівня життя та
добробуту населення.
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Розділ І. ПРОГРАМИ «1. ПІДВИЩЕННЯ
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ»

РІВНЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ

Напрям «1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору»
Пріоритет «1. Нарощування обсягів виробництва промислової продукції та її
реалізації на внутрішньому й зовнішніх ринках»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
обмеженість робіт з впровадження сучасного технологічного обладнання;
вирішення на державному рівні питання щодо виведення ДП «Маловисківський
спиртовий завод» з Переліку об’єктів права державної власності, які не підлягають
приватизації.
2.Основні завдання:
сприяння підприємствам у розвитку їх інвестиційної та виставкової діяльності, з метою
просування продукції на внутрішні та зовнішні ринки;
вжиття
заходів
щодо
задіяння
потенціалу
підприємств
з
переробки
сільськогосподарської продукції.
3.Очікувані результати:
нарощування обсягів виробництва та реалізації промислової продукції та послуг
(100,7% до 2015 року).
Пріоритет «2. Підвищення ефективності використання мінерально-сировинної
бази»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
недостатній рівень фінансування геологорозвідувальних робіт з державного бюджету;
недостатнє використання потенціалу мінерально-сировинної бази району.
2.Основні завдання:
пошук інвесторів для розробки Полохівського родовища літієвих руд та Ярошівського
родовища облицювального каменю.
3.Очікувані результати:
підвищення ефективності використання природно – ресурсного потенціалу району.
Пріоритет «4. Розбудова інвестиційного
стимулювання оновлення основних фондів»

потенціалу

у

промисловості

та

1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
відсутність державного фінансування будівництва Новокостянтинівської шахти
ДП «Схід ГЗК»;
продовження будівництва ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».
2.Основні завдання:
вирішення на державному рівні питань, пов’язаних із продовженням будівництва
Новокостянтинівської шахти ДП «Схід ГЗК»;
вирішення на державному рівні питань, пов’язаних із продовженням будівництва
ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».
3.Очікувані результати:
прискорення введення в експлуатацію Новокостянтинівської шахти ДП «Схід ГЗК»;
створення нових робочих місць.
Пріоритет «6. Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня
енергоефективності та розвиток «зеленої економіки»
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1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
недостатність
фінансових
ресурсів
для
реалізації
виробничих
програм
енергозбереження та впровадження енергоефективних технологій та обладнання;
низький рівень використання енергії з нетрадиційних та відновлювальних джерел,
альтернативних видів палива;
збільшення електронавантаження мереж через впровадження електроопалення в
населених пунктах району.
2.Основні завдання:
розроблення та затвердження програми енергоефективності та енергозбереження
Маловисківського району на 2016-2020 роки, забезпечення реалізації її заходів;
сприяння діяльності ТОВ «Пеллет Експорт К»;
спрямування державних та місцевих інвестиційних ресурсів за відповідними
бюджетними програмами на здійснення заходів з енергозбереження;
забезпечення будівництва, реконструкції електричних мереж, трансформаторних
підстанцій;
проведення комплексу робіт з впровадження енергозберігаючих заходів у житлових
будинках.
3.Очікувані результати:
зменшення споживання енергоресурсів в галузях економіки, у тому числі у бюджетній
сфері та населенням району.
Напрям «1.В. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору»
Пріоритет «2. Розвиток рослинництва як основи продовольчої безпеки»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
недотримання
технології
вирощування
сільськогосподарських
культур
дрібнотоварними виробниками;
зниження родючості земель сільськогосподарського призначення у результаті
порушення принципів побудови сівозміни.
2.Основні завдання:
вжиття заходів щодо збереження родючості ґрунтів;
сприяння участі суб’єктів господарювання району у національній виставці
«АГРОЕКСПО»;
проведення Днів поля, семінарів, навчань та нарад щодо впровадження сучасних
технологій та методів господарювання у сільському господарстві;
розвиток овочівництва у районі (СТОВ АФ «Маяк», ПП Румянцев).
3.Очікувані результати:
забезпечення продовольчої безпеки району;
покращення родючості ґрунтів;
збільшення
обсягів
виробництва
валової
продукції
рослинництва
по
сільськогосподарських підприємствах (101,4 % до 2015 року).
Пріоритет «3. Розвиток тваринницької галузі»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
недостатній рівень інвестиційної діяльності у галузі тваринництва;
спад розвитку галузі тваринництва (ВРХ);
низькі закупівельні ціни на молоко.
2.Основні завдання:
сприяння залученню інвестицій у розвиток галузі тваринництва;
проведення робіт з реконструкції комплексів із виробництва тваринницької продукції.
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3.Очікувані результати:
збереження позитивної динаміки поголів’я ВРХ;
збільшення
обсягів
виробництва
валової
продукції
сільськогосподарських підприємствах (102,4 % до 2015 року).

тваринництва

по

Пріоритет «4. Розвиток інфраструктури аграрного ринку»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
низький рівень розвитку інфраструктури аграрного ринку.
2.Основні завдання:
сприяння проведенню ярмаркових заходів з продажу сільськогосподарської продукції.
3.Очікувані результати:
забезпечення населення продуктами харчування за цінами виробника.
Напрям «1.С.
інфраструктури»

Розвиток

сільських

територій

та

розбудова

соціальної

Пріоритет «1. Розвиток аграрного бізнесу, підприємств виробничої галузі та сфери
послуг»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
недостатня державна фінансова підтримка виробництва сільськогосподарської
продукції, що значно обмежує діяльність товаровиробників району;
недостатній рівень інвестиційної діяльності у сільське господарство району;
недостатність об’єктів з надання побутових послуг у сільській місцевості району.
2.Основні завдання:
здійснення контролю за станом дотримання вимог земельного законодавства України;
сприяння залученню інвестицій у розвиток сільського господарства району;
будівництво
та
введення
в
експлуатацію
підприємства
по
переробці
сільськогосподарської продукції ТОВ «Хюррем» (20 нових робочих місць);
оновлення сільськогосподарської техніки підприємств району;
залучення суб’єктів підприємницької діяльності щодо відкриття об’єктів побутового
обслуговування.
3.Очікувані результати:
збільшення обсягів виробництва валової продукції сільського господарства по всіх
категоріях господарств (103,0 % до 2015 року);
придбання сільськогосподарської техніки (10,0 млн. грн.).
Пріоритет «2. Поліпшення якості автомобільних доріг, забезпечення населених
пунктів централізованим водопостачанням та водовідведенням»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
незадовільний стан дорожнього покриття автомобільних доріг та вулиць сільських
населених пунктів району;
недостатнє забезпечення якісною питною водою мешканців сіл району.
2.Основні завдання:
проведення робіт з капітального та поточного ремонтів вулиць і доріг загального
користування та комунальної власності сільських населених пунктів району;
будівництво водопровідної мережі по вулиці Береговій с. Мануйлівка в рамках
реалізації проекту «Будівництво водопровідної мережі у м. Мала Виска Кіровоградської
області» (за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку).
3.Очікувані результати:
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покращення стану автомобільних доріг та вулиць сільських населених пунктів району;
забезпечення якісною питною водою 48 мешканців вулиці Берегова с. Мануйлівка.
Пріоритет «3. Розвиток соціальної інфраструктури села»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
неукомплектованість загальноосвітніх начальних закладів у сільській місцевості та
недостатній рівень впровадження інформаційно – комунікаційних технологій у навчально –
виховному процесі;
незадовільний технічний стан гідротехнічної споруди ставка на території
Плетеноташлицької сільської ради;
недостатній рівень медикаментозного і матеріально – технічного забезпечення
лікувальних закладів;
незадовільний стан матеріально – технічної бази закладів галузі культури.
2.Основні завдання:
співфінансування місцевих програм «Сільський автобус»;
реалізація проекту «Реконструкція гідротехнічної споруди
ставка на території
Плетеноташлицької с/ради Маловисківського району»;
проведення енергозберігаючих заходів в закладах соціальної сфери;
підвищення привабливості проживання в сільській місцевості, підтримка молодих
працівників, залучених до роботи в сільських населених пунктах.
3.Очікувані результати:
запобігання виникненню надзвичайної ситуації (підтоплення центральної частини села),
соціальної напруги та забезпечення належного транспортного сполучення на території
Плетеноташлицької сільської ради;
покращення умов надання послуг у галузях освіти, культури та охорони здоров'я.
Розділ ІІ. ПРОГРАМИ «2. ТЕРИТОРІАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА
ІНТЕГРАЦІЯ І ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК»
Напрям «2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу»
Пріоритет «1. Розвиток автомобільного транспорту та дорожньої (сервісної)
інфраструктури»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
недостатнє забезпечення потреб сільського населення у пасажирських перевезеннях;
незадовільний стан дорожнього покриття автомобільних доріг району.
2.Основні завдання:
збільшення охоплення сільських населених пунктів району регулярним автобусним
сполученням;
проведення робіт з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг населених
пунктів району;
здійснення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху.
3.Очікувані результати:
забезпечення потреб сільського населення в пасажирських перевезеннях;
покращення стану автомобільних доріг населених пунктів району;
підвищення безпеки дорожнього руху, зниження аварійності та травматизму на
території району.
Напрям «2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг, як основи постіндустріального
поступу»
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Пріоритет «1. Надання якісних житлово-комунальних послуг»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
значна зношеність основних фондів та незадовільний технічний стан житлово –
комунального господарства району;
недостатній рівень інвестицій у житлово-комунальне господарство;
невідповідність тарифів на житлово – комунальні послуги для населення їх фактичній
собівартості (КП «Енерговодоканал»);
недостатнє забезпечення якісною питною водою мешканців району.
2.Основні завдання:
реалізація проекту «Будівництво водопровідної мережі у м. Мала Виска
Кіровоградської області» (за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку);
улаштування мереж зовнішнього вуличного освітлення населених пунктів району;
проведення капітальних та поточних ремонтів житлового фонду, водопровідних,
каналізаційних та теплових мереж.
3.Очікувані результати:
забезпечення потреб населення та закладів соціальної сфери житлового –
комунальними послугами на належному рівні;
забезпечення жителів вулиць Тобілевича, Осипенка, Матросова в м. Мала Виска та вул.
Берегова в
с. Мануйлівка якісною питною водою в результаті реалізації проекту
«Будівництво водопровідної мережі у м. Мала Виска Кіровоградської області» (362 двори);
забезпеченням вуличним освітленням населених пунктів району.
Пріоритет «2. Забезпечення стабільного розвитку туристично-рекреаційного
комплексу»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
недостатній розвиток туристичної інфраструктури, в тому числі зеленого туризму;
недостатній рівень забезпечення інформаційно – рекламними матеріалами про об’єкти
показу;
відсутність фахівців, що займаються екскурсійною діяльністю та туристичним
супроводом.
2.Основні завдання:
презентація туристично – рекреаційних можливостей району;
облаштування місць короткочасного відпочинку на території району;
участь у виїзних семінарах, нарадах, конференціях, форумах з питань розвитку туризму.
3.Очікувані результати:
забезпечення реалізації прав жителів району на активний відпочинок культурно –
пізнавального та рекреаційного характеру;
облаштування зелених садиб на умовах співпраці з суб’єктами підприємницької
діяльності (с. Оникієве, с. Лозуватка);
підвищення рівня обізнаності населення про туристично-рекреаційні можливості
району (виготовлення буклетної та рекламної продукції, розміщення інформації про
новостворений маршрут «Церквами Маловисківщини»);
забезпечення належного функціонування районних мереж популярних туристичноекскурсійних маршрутів (с. Оникієве «Дендрарій ім. В. Єрмолаєва», с. Злинка «Каскади»).
Пріоритет «3. Збереження культурної спадщини»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
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неналежний стан паспортизації та інвентаризації об’єктів та пам’яток культурної
спадщини, недостатнє фінансове забезпечення для їх утримання.
2.Основні завдання:
проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів та пам’яток культурної спадщини
на належному рівні по сільських населених пунктах району.
3.Очікувані результати:
забезпечення збереження об’єктів та пам’яток культурної спадщини району (45
пам’яток історії, 9 пам’яток археології).
Пріоритет «4. Розвиток регіонального ринку інформаційних і комунікаційних
послуг»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
недостатній рівень послуг зв’язку у сільських населених пунктах району;
низький рівень покриття території району цифровим ефірним мовленням у форматі
DBV-T2.
2.Основні завдання:
розширення мережі широкосмугового доступу до мережі Інтернет за технологією
ADSL;
розширення послуг Інтерактивного TV телебачення через мережу Інтернет;
продовження встановлення телефонів фіксованого зв’язку, у тому числі пільговим
категоріям населення;
реконструкція кабельних ліній зв’язку;
створення необхідних умов для розширення та збереження мережі об’єктів поштового
зв’язку.
3.Очікувані результати:
введення автоматизованих робочих місць по 4 стаціонарних відділеннях поштового
зв’язку в селах Хмельове, Березівка, Злинка, Велика Виска;
впровадження нової поштової послуги «Побутова техніка та товари для дому ТОВ
«ДІЄСА»;
розширення мережі широкосмугового доступу до мережі Інтернет за технологією ADSL
на 128 портів по 6 населених пунктах району;
створення сприятливих умов доступу широких верств населення до інформаційних
ресурсів.
Пріоритет «5. Сприяння комплексному розвитку сфери культури»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
невідповідність стану матеріально – технічної бази закладів галузі культури сучасним
вимогам;
кадрове забезпечення по клубних закладах району.
2.Основні завдання:
організація та проведення районних, участь у Всеукраїнських та обласних культурно –
мистецьких заходах;
проведення поточних ремонтів закладів культури району по 5 населених пунктах
району;
проведення капітального ремонту приміщень районного Будинку культури;
проведення капітального ремонту та оформлення музею історії Маловисківського
району;
створення музейної кімнати поета – земляка В.Бровченка;
поповнення бібліотечного фонду;
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підвищення кваліфікації працівників.
3.Очікувані результати:
збереження існуючої мережі закладів культури району, покращення їх матеріально –
технічної бази та якості надання послуг;
ремонт системи опалення сільських будинків культури (Новогригорівський СБК);
поповнення бібліотечного фонду (500 примірників);
підвищення кваліфікації 3 працівників клубних закладів району.
Пріоритет «6. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу та
найцінніших природних територій»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
невідповідність вимогам чинного законодавства України стану полігонів твердих
побутових відходів в населених пунктах району;
шкідливий вплив виробництв підприємств добувної галузі (Новокостянтинівська та
Смолінська шахти ДП «Схід ГЗК»).
2.Основні завдання:
покращення життя населення, екологічної ситуації, у першу чергу на прилеглих
територіях до зони видобування уранової сировини;
вжиття заходів щодо раціонального використання земель водного фонду;
проведення заходів, спрямованих на збереження лісів та поліпшення якісного складу
лісових насаджень, посилення контролю за охороною, захистом, використанням та
відтворенням лісів;
вирощування стандартного садивного матеріалу для лісорозведення та лісовідтворення;
використання лісів у туристичних – рекреаційних цілях;
здійснення протипожежного облаштування лісів, забезпечення через засоби масової
інформації систематичної роз’яснювальної роботи з громадськістю, проведення спільно з
працівниками поліції рейдів з виявлення порушників правил пожежної безпеки;
вжиття заходів щодо збільшення чисельності мисливської фауни;
впровадження заходів щодо озеленення населених пунктів району, у тому числі шляхом
проведення в районі Дня довкілля.
3.Очікувані результати:
залучення коштів фондів охорони навколишнього природного середовища на
виконання природоохоронних заходів;
створення нових лісів та забезпечення своєчасного лісовідновлення на місцях зрубаних
лісів;
створення мінералізованих смуг та проведення догляду за ними.
Напрям «2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для
людини незалежно від місця її проживання»
Пріоритет «1. Послаблення негативних демографічних тенденцій»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
наявність трудової міграції;
недостатній рівень матеріального добробуту значної частини громадян району;
поширення негативних проявів у молодіжному середовищі;
зростання кількості сімей, які потрапили в складні життєві обставини та самостійно не
можуть подолати кризову ситуацію.
2.Основні завдання:
забезпечення створення умов для поліпшення життєдіяльності населення шляхом
забезпечення соціальних стандартів і державних соціальних нормативів;
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реалізація державної молодіжної та сімейної політики, забезпечення права дитини сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання у родині;
створення умов для патріотичного виховання молоді, запобігання негативним проявам
у молодіжному середовищі шляхом залучення до участі у всеукраїнських і регіональних
інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах, фізкультуро – оздоровчих та
спортивно – масових заходів;
пропаганда та формування здорового способу життя серед молоді.
3.Очікувані результати:
зниження тенденції до скорочення чисельності населення району;
створення 1-ї прийомної сім’ї.
Пріоритет «2. Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів працюючих»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
низький рівень доходів переважної частини населення, через низький рівень заробітної
плати в окремих галузях економіки і бюджетної сфери;
наявність заборгованості із виплати заробітної плати по підприємствах;
невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили потребам економіки та
ринку праці;
забезпечення зайнятості населення у сільській місцевості.
2.Основні завдання:
проведення роботи із керівниками суб’єктів господарювання щодо підвищення розміру
середньомісячної заробітної плати найманих працівників;
недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення
трудових відносин;
посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості шляхом інформування
населення, яке отримує заробітну плату неофіційно, щодо соціальних ризиків такої їх
зайнятості;
організація навчання безробітних громадян для самостійної зайнятості та проведення
підприємницької діяльності.
3.Очікувані результати:
ріст середньомісячної заробітної плати по району (122,0% до 2015 року);
створення нових робочих місць;
створення умов для реалізації права громадян на працю.
Пріоритет «3. Досягнення відповідності системи освіти потребам ринку праці,
створення єдиного освітнього простору, забезпечення якості та доступності освіти,
ефективності управління нею»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
недостатні обсяги фінансування на розвиток матеріально-технічної бази
загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів;
недостатній рівень оснащення навчальних закладів сучасними комп’ютерними
технологіями і технікою через обмеження фінансування;
недостатнє забезпечення шкільними автобусами для підвезення дітей та вчителів;
недостатній рівень забезпечення спортивної бази закладів освіти.
2.Основні завдання:
створення навчально-виховних комплексів на базі Злинської загальноосвітньої школи
№2 І-ІІІ ступенів та Якимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;
реалізація проекту «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ст.
(утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул. 20 років Жовтня, 3, м. Мала
Виска, Кіровоградської області»;
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зміцнення та поповнення навчально-матеріальної бази загальноосвітніх, дошкільних та
позашкільних навчальних закладів;
проведення капітальних та поточних ремонтів загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладів;
впровадження енергозберігаючих технологій;
впровадження протипожежних заходів.
3.Очікувані результати:
покращення умов перебування та навчання учнів та дітей у закладах освіти;
підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою (92,0%);
придбання шкільних меблів для загальноосвітніх закладів району;
придбання спортивного інвентарю для загальноосвітніх закладів району;
заміна котлів та системи опалення (Мануйлівський НВК, Хмелівська ЗШ І-ІІІ);
заміна та ремонт покрівель, ремонт приміщень (Злинська ЗШ №1 І-ІІ ст, Хмелівська
ЗШ І-ІІІ ст.).
Пріоритет «4. Підвищення ефективності системи соціального захисту населення»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
наявність працівників, які отримують заробітну плату в межах мінімального рівня;
низький розмір пенсій переважної більшості пенсіонерів і диспропорцій у сфері
пенсійного забезпечення різних категорій громадян.
2.Основні завдання:
забезпечення своєчасності надання та виплат різних видів державної допомоги (сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
допомоги дітям, допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу) та компенсацій, житлових субсидій, матеріальної допомоги на лікування
військовослужбовцям, які проходили військову службу в зоні проведення АТО, та членам
сімей загиблих учасників АТО, та інших пільг, відповідно до чинного законодавства;
ведення Єдиного Державного автоматизованого Реєстру осіб, які мають право на
пільги;
утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг);
забезпечення своєчасної виплати пенсій, перерахунок її розмірів з урахуванням змін до
чинного законодавства;
забезпечення державних гарантій для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
проведення заходів з нагоди 30-х роковин Чорнобильської катастрофи;
забезпечення окремої категорії громадян технічними засобами пересування
та
реабілітації, надання матеріальної допомоги на лікування.
3.Очікувані результати:
додержання основних державних соціальних гарантій - мінімальної заробітної плати,
пенсії, інших видів соціальних виплат та допомог;
забезпечення державної підтримки та соціального захисту вразливих верств населення;
забезпечення окремої категорії громадян технічними засобами пересування та
реабілітації;
капітальний ремонт житлових будинків ветеранів Великої Вітчизняної війни (2
будинки).
Пріоритет «5. Система охорони здоров’я»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
забезпеченість кадрами відповідного кваліфікаційного рівня закладів охорони здоров’я
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району;
обмеженість фінансування на медикаментозне та матеріально-технічне забезпечення
закладів охорони здоров’я;
слабка матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я;
недостатній рівень забезпеченості санітарним транспортом первинної медичної
допомоги;
низький рівень соціальної захищеності медичних працівників, високий рівень
зайнятості медичних посад особами пенсійного віку;
висока захворюваність на злоякісні захворювання та туберкульоз, розповсюдження
ВІЛ/СНІДу;
високий рівень смертності від хвороб системи кровообігу.
2.Основні завдання:
поліпшення матеріально – технічної бази, проведення оснащення діагностичною
апаратурою та обладнанням, згідно з нормативами;
профілактика та рання діагностика онкологічних захворювань, раннє виявлення та
ефективне лікування хвороб серцево-судинної системи, цукрового діабету;
сповільнення епідемії туберкульозу та поширення ВІЛ-інфекції в районі;
дотримання локальних протоколів розроблених на базі уніфікованих;
збереження мережі закладів охорони здоров’я;
проведення акредитації закладів охорони здоров’я;
придбання житла для молодих спеціалістів.
3.Очікувані результати:
поліпшення умов надання послуг населенню у закладах охорони здоров’я району;
поліпшення умов надання послуг населенню по Ленінській сільській раді (переведення
ФАПу з аварійного в інше приміщення в с. Леніне);
поліпшення кадрової ситуації;
придбання медичного обладнання (електрокардіографи, ехокардіограф);
пільгове медикаментозне забезпечення певних категорій населення (учасників АТО,
бойових дій, ветеранів тощо).
Пріоритет «6. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на
регіональних товарних ринках»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
відсутність мотивації у суб’єктів господарювання до інвестиційної та інноваційної
діяльності;
недостатнє фінансово-кредитне забезпечення суб’єктів малого підприємництва, що
обумовлено практичною відсутністю пільгових кредитів для підприємців, високою вартістю
позичкових коштів, що стримує розвиток виробничої сфери.
2.Основні завдання:
надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності (співфінансування
з районного бюджету) для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними
напрямками розвитку;
забезпечення дотримання правових та організаційних засад отримання суб'єктами
підприємницької діяльності адміністративних послуг;
залучення суб’єктів підприємництва до виставкової діяльності, інших заходів,
спрямованих на просування їх продукції;
сприяння розвитку самозайнятості та підприємницької ініціативи серед безробітних;
організація участі суб’єктів підприємництва у регіональних семінарах, зустрічах у
форматі круглого столу щодо змін умов торговельно-економічного та інвестиційного
співробітництва;
продовження роботи з реалізації державної регуляторної політики.
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3.Очікувані результати:
поліпшення умов для створення і функціонування суб’єктів
підприємницької
діяльності.
залучення коштів державного бюджету (Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття в межах його фінансових
можливостей, Фонду соціального захисту інвалідів, Фонду підтримки підприємництва),
місцевих бюджетів, коштів підприємств - на створення нових робочих місць та організації
оплачуваних громадських робіт.
Пріоритет «7. Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
недостатність вільних, належно облаштованих і придатних для проживання
приміщень для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та територій,
на яких здійснюється антитерористична операція;
недостатня спроможність місцевих бюджетів для надання матеріальної, грошової
та інших видів підтримки особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території
та територій, на яких здійснюється антитерористична операція, а також для
забезпечення осіб, які приймали чи приймають участь в АТО та членів їх родин.
2.Основні завдання:
забезпечення ведення обліку внутрішньо переміщених осіб, видача довідок та внесення
до Єдиної інформаційної бази даних про таких осіб та надання щомісячної адресної
допомоги;
сприяння у працевлаштуванні переселенців;
забезпечення доступу переселенців до соціальних послуг, закладів освіти та охорони
здоров’я незалежно від місця їх розташування.
3.Очікувані результати:
створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців.
Розділ ІІІ. ПРОГРАМИ «3. ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ТА
УСПІШНИХ ПРАКТИК УПРАВЛІННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ»
Напрям «3.А. Вдосконалення системи регіонального управління»
Пріоритет «1. Децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування та
адміністративно-територіального устрою»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
відсутність державної законодавчо – нормативної бази.
2.Основні завдання:
формування
та
забезпечення
належного
функціонування
інфраструктури
Маловисківської об’єднаної територіальної громади та новостворених об’єднаних
територіальних громад.
3.Очікувані результати:
покращення
соціально-економічного
розвитку
Маловисківської
об’єднаної
територіальної громади та новостворених об’єднаних територіальних громад;
підвищення рівня обслуговування населення та приближення надання послуг.
Пріоритет «3. Посилення міжгалузевої координації в процесі формування та
реалізації регіональної політики»
1.основні завдання:
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забезпечення населених пунктів району містобудівною документацією (генеральні
плани, плани зонування та детальні плани територій);
розроблення інвестиційних проектів, які можуть фінансуватися за рахунок коштів
Державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету на соціально –
економічний розвиток та недержавних фондів;
впровадження системи електронних державних закупівель ;
впровадження системи дистанційного обслуговування головних розпорядників
бюджетних коштів в Державній казначейській службі;
вдосконалення регулювання податкових відносин згідно з Податковим кодексом
України;
забезпечення ефективної роботи щодо наповнення бюджетів усіх рівнів, економного і
раціонального витрачання бюджетних коштів;
виконання повноважень у сфері державної цінової політики, забезпечення
торговельного і побутового обслуговування населення, захисту прав споживачів тощо;
проведення роз’яснювальних заходів щодо механізмів залучення фінансових ресурсів
та іноземних інвестицій для розвитку територій;
сприяння впровадженню на території району проектів міжнародної технічної допомоги,
зокрема в галузі енергоефективності.
Пріоритет «4. Удосконалення системи надання публічних послуг та активізація
співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
інститутами громадянського суспільства»
1.Проблеми, що потребують вирішення у 2016 році:
недостатня активність громадських організацій у формуванні та реалізації державної та
регіональної політики.
2.Основні завдання:
забезпечення ефективної роботи центру надання адміністративних послуг та участь у
формуванні об’єднаної загальнонаціональної мережі центрів надання публічних
(адміністративних) послуг на основі використання потенціалу сучасних Інтернет –
технологій;
проведення соціологічних досліджень з метою моніторингу громадської думки,
моніторингу виконання місцевих бюджетів та програм економічного і соціального розвитку
району, територіальних громад, укладання угод з Головним управлінням статистики в
Кіровоградській області на придбання статистичних видань;
створення на районному рівні сприятливого правового середовища для діяльності
інститутів громадянського суспільства;
дієвий зв’язок з громадськістю щодо звернень жителів та з приводу вирішення
актуальних питань місцевого розвитку;
забезпечення відкритості використання державних коштів, доступу до публічної
інформації;
проведення публічних консультацій, засідань «круглих столів», засідань громадської
ради, громадських обговорень, Днів відкритих дверей, заходів до Дня Європи.
3.Очікувані результати:
покращення якості надання адміністративних послуг;
розширення участі інститутів громадянського суспільства району у процесах
вироблення та реалізації районною державною адміністрацією та органами місцевого
самоврядування владних рішень.
Пріоритет «5. Забезпечення виконання на належному рівні заходів із цивільного
захисту населення, мобілізаційної підготовки і мобілізації»
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1. Основні завдання:
проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;
забезпечення належної експлуатації системи оповіщення;
розробка районної Комплексної програми захисту населення від впливу іонізуючого
випромінювання на 2016 – 2018 роки;
розробка Комплексної районної програми запобігання та реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та природного характеру на період 2016-2020 роки;
забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в районі;
забезпечення виконання мобілізаційних завдань та заходів з мобілізації в районі.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило
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Додаток 1
до Програми економічного
і соціального розвитку
Маловисківського району на 2016 рік

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
розвитку Маловисківського району на 2016 рік
№
Показник
Одиниця 2015
2016 рік
р., Проект
з/п
виміру очікуване програми порівняно 3
на 2016 рік 2015 роком
%
1. Обсяг реалізованої промислової продукції,
тис.грн.
16272,3
16391,3
100,7
у відпускних цінах підприємств
2. Обсяг реалізованої промислової продукції
на одну особу
3. Обсяг виробництва валової продукції у
сільгосппідприємствах у цінах 2010 року

грн.

371,5

374,2

100,7

у % до
поперед
нього року
грн.

91,9

101,5

х

1527,0

1557,0

102,0

тис.грн.

98500,0

100000,0

х

грн.

2233,6

2283,1

х

тис.дол.
США
у % до
поперед
нього року

10501,9

10501,9

100,0

99,8

100,0

х

9. Обсяг прямих іноземних інвестицій на
одну особу
10. Обсяг роздрібного товарообороту
підприємств - юридичних осіб

дол.США

237,5

239,7

100,9

тис.грн.

153854,0

172316,5

100,0

11. Темп зростання (зниження) обсягу
роздрібного товарообороту підприємств юридичних осіб
12. Обсяг експорту товарів

у % до
поперед
нього року
тис.дол.
США
у % до
поперед
нього року
грн.

81,0

100,0

х

1799,8

1800,0

100,1

102,3

100,1

х

3660,0

4465,0

122,0

111,6

122,0

х

190

176

93,0

4. Обсяг виробництва продукції сільського
господарства на одного сільського
мешканця (у постійних цінах)
сільгосппідприємствами
5. Обсяг капітальних інвестицій
6. Обсяг капітальних інвестицій на одну
особу
7. Обсяг прямих іноземних інвестицій
8. Темп зростання (зниження) обсягу прямих
іноземних інвестицій

13. Темп зростання (зниження) обсягу
експорту товарів
14. Середньомісячна заробітна плата
15. Темп зростання (зниження)
середньомісячної заробітної плати
16. Працевлаштовано громадян на нові робочі
місця

у % до
поперед
нього року
осіб
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Додаток 2
до Програми економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2016 рік
Переліки основних інвестиційних проектів та соціальних заходів
реалізація яких буде продовжена, розпочата, завершена у 2016 році (в т.ч. проекти із програм 1,2,3 Плану заходів із реалізації Стратегії – 2020, затвердженого рішенням обласної
ради від 29 вересня 2015 року №787)
ПЕРЕЛІК
соціальних заходів, реалізація яких буде продовжена, розпочата, завершена у 2016 році,
у рамках програми економічного і соціального розвитку на 2016 рік
Маловисківський район
№
з/
п

1
1.

2.

Сільська (селищна,
міська) рада

2
Маловисківський
район

Маловисківський
район

Населений
пункт

3
м. Мала Виска

Маловисківсь
кий район

Назва заходу

Термін реалізації
проекту
дата
початку

дата
закінчен
ня

4

5
Освіта

6

Капітальний ремонт будівлі
Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ст.
(утеплення фасадів, покрівлі,
заміна вікон та дверей) по
вул. 20 років Жовтня, 3, м. Мала
Виска, Кіровоградської області

2015

2016

Придбання шкільних меблів для
загальноосвітніх шкіл району

2012

2016

Джерела
фінансу
вання

Загальна
вартість, тис.
грн.

Освоєння
на
01.01.2016
року,
тис.грн.

Потреба на
2016 рік,
тис. грн.

При
мітка

7

8

10

11

12

11212,691

6795,09

4417,601

МБ
Інші
джерела

1245,9

755,1

490,8

0,0

0,0

0,0

Всього

12458,591

7550,190

4908,401

ДБ

173,8

173,845

0,0

МБ
Інші
джерела

96,0

66,015

30,0

46,0

46,0

0,0

Всього

315,9

285,9

30,0

12774,451

7836,050

4938,401

ДБ

Разом по
галузі
Охорона здоров'я
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1.

Маловисківський
район

м.
Виска

Мала

Придбання обладнання для КЗ
«Маловисківський центр ПМСД»

2011

2016

ДБ

0,0

0,0

0,0

МБ
Інші
джерела

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Всього

0,0

0,0

100,0

Разом по
галузі

0,0

0,0

100,0

3081,188

0,0

3081,188

МБ
Інші
джерела

342,3

0,0

342,3

0,0

0,0

0,0

Всього

3423,488

0,0

3423,488

Разом по
галузі

3423,488

0,0

3423,488

0,0

0,0

0,0

МБ
Інші
джерела

3872,0

1872,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

Всього

3872,0

1872,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

МБ
Інші
джерела

5772,372

2772,372

3000,0

0,0

0,0

0,0

Всьго

5772,372

2772,372

3000,0

Разом по
галузі

9644,372

4644,372

5000,0

ДБ

0,0

0,0

0,0

МБ

1293,8

893,8

400,0

Водопостачання та водовідведення
1.

Маловисківський
район

м.
Мала
Виска.
с.
Мануйлівка

Будівництво водопровідної мережі
у
м. Мала Виска довжиною 3500 м

2016

2016

ДБ

Дороги та транспортні споруди
1.

2.

1.

Маловисківський
район

Маловисківський
район

Маловисківський
район

57 населених
пунктів

57 населених
пунктів

Капітальний ремонт дорожнього
покритття вулиць та доріг
комунальної власності населених
пунктів району

2015

Поточний ремонт дорожнього
покритття вулиць та доріг
комунальної власності населених
пунктів району

2015

57
населених
пунктів

Улаштування мереж
зовнішнього освітлення вулиць

Освітлення
2011

2016

2016

2016

ДБ

ДБ
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населених пунктів району

Інші
джерела

400,0

0,0

400,0

Всього

1693,8

893,8

800,0

Разом по
галузі

1693,8

893,8

800,0

ДБ

1767,9

0,0

1767,9

МБ
Інші
джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього

1767,9

0,0

1767,9

Разом по
галузі

1767,9

0,0

1767,9

ДБ

16235,624

6968,935

9266,689

МБ

12722,387

6359,287

6363,100

Інші
джерела

446,0

46,0

400,000

Разом по
району

29404,011

13374,222

16029,789

Інші галузі
1.

Плетеноташлицька
сільська рада

с.
Плетений
Ташлик

Реконструкція гідротехнічної
споруди ставка на території
Плетеноташлицької с/ради
Маловисківського району

РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ

2016

2016

Примітка: Реалізація соціальних заходів буде здійснюватись виходячи із ресурсних можливостей місцевих бюджетів, державного бюджету, коштів інвесторів, населення тощо.
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№
з/п

1

Сільська
(селищна,
міська) рада

2

ПЕРЕЛІК
інвестиційних проектів, реалізація яких буде здійснюватися
у рамках програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2016 рік
Населений пункт
Назва проекту
Термін реалізації проекту
Джерела
Загальна
фінансуван
вартість,
ня
тис. грн.
дата
дата
початку
закінчення
3

4

6

с. Олексіївка

Будівництво та введення в
експлуатацію
Новокостянтинівської шахти
ДП "Схід ГЗК" потужністю 1,5
млн.тонн/рік, (3400 робочих
місць)

Освоєння
на
01.01.2016
року,
тис.грн.

7

8

10

Потреб
а на
2016
рік, тис.
грн.
11

ДБ

1307241,0

МБ
Інші
джерела

0,0

5103,0
0,0

0,0
0,0

6483159,0

174299,0

685321,0

Всього
Разом по
галузі

7790400,0

179402,0

685321,0

7790400,0

179402,0

685321,0

ДБ

0,0

МБ
Інші
джерела

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10000,0

Всього

10000,0

ДБ

0,0

МБ
Інші
джерела

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

10000,0
10000,0
0,0
0,0

6000,0

0,0

6000,0

Промисловість

1.

1.

2.

Мар'янівська
сільська рада

Маловисківський
район

Маловисківська
міська рада

Маловисківський
район

м. Мала Виска

Оновлення матеріально технічної бази
сільськогосподарських
підприємств району

1980

2019

Сільське господарство
2016
2016

Будівництво та введення в
експлуатацію підприємства по
переробці
сільськогосподарської
продукції ТОВ "Хюррем" (20
нових робочих місць)

2015

2016

РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ
Примітка: Реалізація інвестиційних заходів буде здійснюватись виходячи із ресурсних можливостей місцевих
бюджетів, державного бюджету, коштів інвесторів, населення тощо.

Всього
Разом по
галузі

6000,0

0,0

6000,0

16000,0

ДБ

1307241,0

МБ
Інші
джерела

0,0

0,0
5103,0
0,0

16000,0
0,0
0,0

6499159,0
7806400,0

174299,0
179402,0

701321,0
701321,0

Разом по
району

При
мітка

12
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Додаток 3
до Програми економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2016 рік

Ресурсне забезпечення
Програми економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2016 рік

Обсяг коштів,
який пропонується залучити на
виконання Програми

Етапи виконання програми
І

ІІ

ІІІ

2016 рік
2
-

20__ рік
3
-

20__ рік
4
-

20__- 20__ рр.
5
-

-

-

-

-

-

-

обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

районний бюджет

-

-

-

-

-

-

міський, селищний та сільські
бюджети
кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
Обсяг ресурсів, усього тис. грн.
у тому числі:
державний бюджет

20__- 20__ рр.
6
-

Усього витрат на
виконання
Програми
7
-
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Додаток 4
до Програми економічного
і соціального розвитку
Маловисківського району на 2016 рік
ПАСПОРТ
Програми економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2016 рік
1.

Програма затверджена:

2.
3.

Ініціатор розроблення Програми
Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрації про
розроблення Програми

4.

Розробник Програми

5.

Співрозробники Програми

6.

Відповідальний виконавець Програми

7.

Учасники Програми

8.

Терміни реалізації Програми
Етапи виконання Програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти місцевого бюджету
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування
Програми

8.1.
9.
10.

11.

Рішення районної ради від 23
грудня 2015 року №21
Районна державна адміністрація
27 жовтня 2015 року №302-р «Про
розробку
проекту
програми
економічного
і
соціального
розвитку Маловисківського району
на 2016 рік»
Управління економіки та розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації
Управління економіки та розвитку
інфраструктури,
структурні
підрозділи райдержадміністрації
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
органи
місцевого самоврядування району
2016 рік
Обласний,
районний,
міський,
селищний та сільські бюджети
Обсяг фінансування коштів буде
визначено
з
урахуванням
можливостей місцевих і державного
бюджетів
Державний, місцеві бюджети, інші
джерела фінансування

