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РІШЕННЯ
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Про хід виконання Програми економічного
і соціального розвитку Маловисківського
району за І півріччя 2016 року
На підставі пункту 28 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та заслухавши і обговоривши звіт начальника управління
економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації Бушко О.В. «Про хід
виконання Програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району за І
півріччя 2016 року»,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.
Звіт районної державної адміністрації «Про хід виконання Програми
економічного і соціального розвитку Маловисківського району за І півріччя 2016 року»
затвердити.
2.
Районній
державній
адміністрації,
структурним
підрозділам
райдержадміністрації, територіальним органам міністерств та відомств України в
Маловисківському районі посилити роботу в напрямку здійснення організаційних заходів
щодо виконання основних показників, передбачених програмою економічного і
соціального розвитку Маловисківського району на 2016 рік, яких не було досягнуто у
звітному періоді.

ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної

Голова районної ради

С.Сосновська

Інформація
«Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку
Маловисківського району за І півріччя 2016 року»
Програма економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2016
рік затверджена рішенням районної ради від 23 грудня 2016 року №21 (далі - Програма). В
Програмі враховано стратегічні пріоритети, цілі, напрями та проекти Плану заходів на
2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020
року. Програму розміщено на офіційних сайтах районної державної адміністрації та
районної ради. З метою організації виконання та контролю за виконанням Програми
видано 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.
Райдержадміністрацією, територіальними органами міністерств та відомств в
районі, органами місцевого самоврядування вживались заходи, спрямовані на
забезпечення виконання основних показників і завдань, визначених Програмою. Для
забезпечення виконання пріоритетних завдань Програми внесено ряд клопотань до
обласної державної адміністрації.
Відпрацьовано пакет документів по проектах - «Реконструкція частини будівлі
Якимівської ЗОШ І-ІІІ ст. під ДНЗ на 20 місць с. Якимівка, Маловисківського району,
Кіровоградської області»; «Капітальний ремонт будівлі Злинської ЗОШ №1 І-ІІІ ст.
(заміна покриття даху) с. Злинка, Маловисківського району, Кіровоградської області»;
«Реконструкція частини будівлі Злинської ЗОШ №2 І-ІІІ ст. під ДНЗ на 20 місць с. Злинка,
Маловисківського району, Кіровоградської області»; «Капітальний ремонт будівлі ЗОШ ІІІІ ст. с. Оникієво Маловисківського району Кіровоградської області. Заміна покрівлі над
спортзалом» з метою залучення коштів державного, місцевих бюджетів, коштів інших
джерел фінансування.
Направлено перелік проектів до облдержадміністрації з метою включення їх до
переліку інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих
територій.
Прийнято 226 розпоряджень голови районної державної адміністрації з різних сфер
життєдіяльності району. Проведено 6 тематичних апаратних нарад при голові районної
державної адміністрації, розглянуто 15 актуальних питань. З метою оперативного
вирішення нагальних питань, у І півріччі 2016 року проведено 6 засідань колегії
райдержадміністрації, на яких розглянуто 13 питань (11 планових і 2 позапланових). За
результатами розгляду прийнято
13 розпоряджень голови райдержадміністрації.
Протягом І півріччя 2016 року, спільно з виконавчим апаратом районної ради, проведено
3 семінари з керівниками органів місцевого самоврядування та 16 співбесід по питанню
наповнення бюджетів; голова районної державної адміністрації провів 5 виїзних прийомів
(звернулось
18 громадян) та 8 особистих прийомів громадян (звернулось 15
громадян).
Стан виконання основних завдань галузевих розділів Програми
Розділ І. Програма «1. Підвищення рівня ефективності використання
економічного потенціалу»
Напрям «1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору»
Пріоритет «1. Нарощування обсягів виробництва промислової продукції та її
реалізації на внутрішньому й зовнішніх ринках»
У рамках виконання основних завдань і заходів Програми по галузі промисловості:
здійснювалася координація роботи підприємств облікового кола, всі підприємства
працювали стабільно: Смолінська шахта ДП «Схід ГЗК», підприємство «Харчовик» РСС,
ДП «Оникіївське лісове господарство», КП «Енерговодоканал», КП «Мала Виска

Водоканал», СФГ «Гульдас», СТОВ «Карат», редакція районної газети «Маловисківські
вісті».
98,2% загального обсягу промислового виробництва займають підприємства
добувної промисловості, 1,8% припадає на підприємства переробної промисловості.
В натуральному виразі вироблялися хліб та хлібобулочні вироби, макаронні
вироби, борошно пшеничне, вироби з деревини, поліграфічна продукція.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за січень – червень
2016 року склав 9,7 млн. грн., у розрахунку на одну особу населення – 220,2 грн. В
загальному обсязі реалізації 37,5% припадало на підприємства переробної промисловості,
62,5% на підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.
Підприємствами (крім тих, що працюють на території громади), які виробляють
товарну продукцію, вироблено у І півріччі 2016 року товарів на суму 2,1 млн.грн., що
становить 126,5% до відповідного періоду минулого року
(ДП «Оникіївське лісове
господарство, редакція районної газети «Маловисківські вісті»).
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) склав 6,8 млн. грн.,
(ДП «Оникіївське лісове господарство» - 2,0; КП «Енерговодоканал» 4,8 млн.грн.),
у розрахунку на одну особу населення – 228,9 грн. (населення по району 29,7 тис. осіб).
До реалізації не включаються обсяги по Смолінській шахті (руда не є готовою
продукцією), є структурним підрозділом ДП «Схід ГЗК» і наділена правами самостійності
тільки в частині ведення другорядних видів діяльності (реалізація ремонтно-механічних
робіт).
З метою просування товарів на ринки області та регіонів України суб’єктам
господарювання району доводилась інформація щодо можливої участі в обласних,
національних та міжнародних виставках форумах.
бази»

Пріоритет «2. Підвищення ефективності використання мінерально-сировинної

З метою поліпшення інвестиційного клімату у сфері надрокористувачів,
удосконалення методів управління у видобувній галузі надано пропозиції до інвестиційної
карти родовищ корисних копалин Кіровоградської області, презентація якої відбулася 12
травня 2016 року.
Протягом звітного періоду поточного року рішенням Кіровоградської обласної
ради надано дозвіл на розробку Полохівського родовища літієвих руд, рішенням
Маловисківської районної ради погоджено клопотання ДП «Схід ГЗК» щодо надання надр
у користування для геологічного вивчення корисних копалин місцевого значення (піску).
Освоєно та експлуатується Анастасіївське родовище граніту ТОВ «Ноксен», працює 100
чол. (здійснюється видобуток та декоративна обробка каменю).
Вживаються заходи щодо залучення надрокористувачів до участі у розбудові
соціальної сфери населених пунктів району. Протягом звітного періоду укладено угоду
про соціальне партнерство між ТОВ «Українські рідкісні метали» та Ленінською
сільською радою. Товариство надало допомогу для розбудови соціально-дорожньої
інфраструктури населених пунктів.
ТОВ «Ноксен» надається допомога у вирішенні соціальних проблем Злинської
сільської ради. Надано послуги по перевезенню юнаків села Злинка до райвійськкомату
для проходження медогляду та жителів села для участі в культурно – масових заходах
району. Крім того, товариством надавалися будівельні матеріали для облаштування парку
відпочинку в центрі села Злинка.
Пріоритет «4. Розбудова інвестиційного потенціалу у промисловості та
стимулювання оновлення основних фондів»
Продовжувались роботи по будівництву Новокостянтинівської шахти
ДП
«Схід ГЗК», на що залучено 15,97 млн.грн., (власні кошти підприємства), з них 7,0
млн.грн. направлено на капітальне будівництво, 8,9 млн.грн. - на модернізацію. Освоєння
капітальних вкладень з початку будівництва складає 13,2% від загальної вартості
будівництва. Обсяг видобутої руди складає 100% до планових завдань.

ДП «Схід ГЗК» замовлено робочу документацію ДП «Український науково –
дослідний та проектно – розвідувальний інститут промислової технології» на проектно –
вишукувальні роботи для будівництва підприємства на базі Новокостянтинівської шахти
(1 етап) на суму 53,14 млн.грн.
У березні поточного року компанії China Nuclear Energy Industry Corporation
(CNEIC) та The Fourth Research and Design Engineering Corporation (FRDECC) (Китайська
Народна Республіка) вдруге відвідали ДП «Схід ГЗК» для ознайомлення з роботою
Новокостянтинівської шахти, та обговорили можливу співпрацю в частині інвестування в
розробку
Новокостянтинівського
родовища
та
забезпечення
будівництва
Новокостянтинівської шахти.
Роботи по будівництву ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» не
здійснювалися, в зв’язку з відсутністю фінансування. Направлялись звернення до обласної
державної адміністрації щодо клопотання перед Міненерговугілля та
ДК «Ядерне
паливо» про вирішення продовження фінансування будівництва. За повідомленням ДК
«Ядерне паливо» питання про подальше будівництво та фінансування заводу на даний час
вирішується.
Пріоритет «6. Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня
енергоефективності та розвиток «зеленої економіки»
Рішенням районної ради від 1 квітня 2016 року №58 затверджено програму
енергозбереження Маловисківського району на період до 2020 року. Відповідно до даної
програми райдержадміністрацією направлено до ПАТ «Державний ощадний банк», для
підписання, Генеральний договір про співробітництво в частині відшкодування з
районного бюджету комісійної винагороди банку за надання кредиту залученого
фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, які
отримали кредит у даній установі на придбання енергоефективного обладнання.
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 2016 року ТВБВ
№10010/0137 філією Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» надано
кредити на впровадження енергоефективних заходів 60 особам в сумі 884,8 тис. грн.; АБ
«УКРГАЗБАНК» - 59 особам в сумі 924,0 тис. грн. (57 особам - на придбання
енергозберігаючого обладнання та матеріалів в сумі 891,3 тис. грн.; 2 особам – на
придбання котлів – 32,7 тис.грн.).
Розпочато будівельні, ремонтні
роботи по закладах освіти, культури,
продовжуються роботи по реконструкції мережі вуличного освітлення. Виготовлено
проектно – кошторисні документації на заміну кабельних ліній 10 кВт по смт Смоліне
протяжністю 1597 м (3 проектно-кошторисні документації).
Здійснювався постійний моніторинг ефективності використання енергетичних
ресурсів суб’єктами господарювання, забезпечення своєчасності оплати за спожиті
енергоносії серед населення.
Взято участь у обласному Форумі з питань енергозбереження та впровадження
енергоефективних заходів, який організований обласною державною адміністрацією.
Напрям «1.В. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору»
Пріоритет «2.Розвиток рослинництва як основи продовольчої безпеки»
Сільськогосподарськими підприємствами району під урожай 2016 року на посів
ярих зернових та зернобобових культур використано 988 т посівного матеріалу високих
репродукцій, що становить 112,0% до потреби, закуплено насіння еліти в кількості 76,4 т,
із них: 30,2 т ярого ячменю, 1 т ярої пшениці,
1 т гречки та 44,2 т сої, посівний
матеріал високих репродукцій перевірений на якість та відповідає вимогам державного
стандарту.
У I півріччі 2016 року по всіх категоріях господарств (у порівняних цінах 2010

року) вироблено валової продукції на суму 67306,0 тис. грн., що становить 100,2% до
відповідного періоду минулого року; по сільськогосподарських підприємствах вироблено
валової продукції на суму 3932,5 тис.грн., або 112,6% до відповідного періоду минулого
року.
Під урожай 2016 року посіяно озимих зернових культур на площі 16424 га, у тому
числі 11683 га озимої пшениці, 65 га озимого жита та 4676 га озимого ячменю. Крім того,
посіяно озимого ріпаку на площі 2128 га. Ранніх зернових та зернобобових культур
посіяно на площі 6498 га, що становить 100,0% до прогнозованої площі, із них: ярого
ячменю на площі 6300 га, гороху - 144 га, ярої пшениці - 55 га. Пізні культури посіяно на
площі 67995 га, із них: цукрові буряки на площі 395 га, кукурудза - 17990 га, гречка - 138
га, просо - 15 га, соняшник – 26982 га, соя – 18500 га, картопля – 3975 га.
28 червня 2016 року розпочалися жнива по збиранню ранніх зернових культур.
Під урожай 2016 року всіма категоріями господарств вирощуються овочі
відкритого ґрунту на площі 1200 га та картопля на площі 3975 га, у тому числі по
сільськогосподарських підприємствах: овочі -150 га, картопля - 5 га.
Городництвом займаються: СТОВ А/Ф «Маяк», СТОВ «А/Ф Нововознесенська»,
СФГ «Флоря», ФГ «Румянцев», ЗАТ «АгроДар Україна плюс».
25 лютого 2016 року суб’єкти господарювання району галузі сільського
господарства взяли участь у кущовій нараді по підготовці проведення комплексу весняно польових робіт, яка проходила у м. Новоукраїнка, 11 березня 2016 року для
сільгосппідприємств району проведено семінар - навчання з охорони праці та пожежної
безпеки.
Середньооблікова чисельність штатних працівників по сільськогосподарських
підприємствах, які входять до кола звітуючих підприємств, у I півріччі 2016 року
становила 1467 осіб. Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного
працівника - 3320,65 грн.
Пріоритет «3. Розвиток тваринницької галузі»
Станом на 1 липня 2016 року в господарствах всіх категорій району утримувалося
4230 голів великої рогатої худоби, в тому числі 2305 голів корів; 10350 голів свиней;
223000 голів птиці. Порівняно з відповідним періодом минулого року зменшена
чисельність поголів’я великої рогатої худоби на 10,0%, в тому числі корів – на 0,2%,
свиней - на 7,6%.
На зменшення поголів’я негативний вплив має: незацікавленість товаровиробників
в утриманні худоби через високу затратність виробництва тваринницької продукції;
диспаритет цін на вироблену тваринницьку продукцію і цін на матеріально – технічні
ресурси, які використовуються для її виробництва на фоні низького попиту населення в
умовах знецінення їх доходів; недостатність бюджетного фінансування цільових
державних програм розвитку тваринництва.
За 6 місяців 2016 року господарствами всіх категорій реалізовано м'яса на забій
2762 т, що більше показника відповідного періоду минулого року на 2 т, або на 0,1%;
валовий надій молока склав 8495 т, що більше на 5 т, або на 0,1%; одержано яєць 13250
тис.шт, що на 50 тис.шт або 0,4% більше.
Пріоритет «4. Розвиток інфраструктури аграрного ринку»
Здійснюються організаційні заходи щодо участі суб’єктів господарювання району у
Міжнародній агропромисловій виставці «Агро – Експо - 2016» та Центрально –
українському інвестиційному форумі – 2016.
Протягом звітного періоду 2016 року інвестиційні проекти не впроваджувалися,
ярмаркові заходи з продажу сільськогосподарської продукції не проводились.
Напрям «1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної
інфраструктури»
Пріоритет «1. Розвиток аграрного бізнесу, підприємств виробничої галузі та
сфери послуг»
З органами місцевого самоврядування району проведено роз’яснювальну роботу

щодо поновлення нормативно - грошової оцінки земель населених пунктів, відпрацьовано
питання по виконанню цих робіт по населених пунктах Димине, Лозуватка, Копанки,
Гаївка, Злинка, Запашка, Калаколове, Новопавлівка, Хмельове. Проводилася робота по
збільшенню ставок орендної плати за використання земельних ділянок в межах чинного
законодавства України. За січень – червень 2016 року від плати за землю надійшло 4805,4
тис.грн., що становить 147,5% до плану.
Державна фінансова підтримка на розвиток галузі сільське господарство протягом
звітного періоду не надходила.
Суб’єктами господарювання придбано сільськогосподарської техніки на суму 2,8
млн. грн.
Планується проведення продажу права оренди земельних ділянок комунальної
власності, земель житлової та громадської забудови площею 30 кв.м. та 141 кв.м. для
підприємницької діяльності на території Великовисківської сільської ради.
Для забезпечення сільських територій продовольчими та промисловими товарами
першої необхідності у сільських населених пунктах функціонує
126 об’єктів
торгівлі, з них 9 юридичних, 117 фізичних; 8 аптек та 8 об’єктів ресторанного
господарства. Реалізація проектів у сфері послуг не здійснювалася.
Поштові послуги по населених пунктах надає Цех обслуговування споживачів №10
Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта».
Мережа об’єктів поштового зв’язку складається із 5 стаціонарних відділень (с.с.
Велика Виска, Злинка, Хмельове, Березівка, смт Смоліне) та 5 пересувних відділень (с.с.
Плетений Ташлик, Якимівка, Калаколове, Олексіївка – Оникієве - Мар’янівка, Мануйлівка
– Лозуватка – Розсохуватка – Копанки – Миролюбівка – Гаївка). Точка присутності
зв’язку (спектр поштових послуг відповідно до функцій стаціонарних відділень) існує по
9 населених пунктах
(с.с. Плетений Ташлик, Якимівка, Оникієве, Мар’янівка,
Мануйлівка, Лозуватка, Миролюбівка, Копанки).
Щомісячно листоноші доставляють 7135 пенсій, 3402 соціальних виплат, майже
9900 примірників періодичних друкованих видань.
За звітний період виконання планових завдань по наданих послугах та до
відповідного періоду минулого року складає відповідно 91,5%, та 99,1% (конкуренція з
банківськими установами по переказах, зменшення відправок посилок, переказів,
витіснення письмової кореспонденції за рахунок мобільного зв’язку та Інтернет та низька
платоспроможність населення).
Надається більше 20 видів послуг, вартість визначається відповідно до
затверджених тарифів на універсальні та інші послуги поштового зв’язку та тарифів на
розрахунково-касове обслуговування. Впродовж звітного періоду вдосконалювались
існуючі послуги. Започатковано соціально-орієнтовані акції «Передплати учаснику АТО
періодичне видання», доброчинної передплати «Подаруй дитині радість читання» та
«Поштова Резиденція Діда Мороза». Активного розвитку набули такі послуги, як
«Електронний квиток», «Кур’єрська доставка», «Власна марка» та «Терміновий переказ».
На різних посадах основних категорій працює 79 працівників, середньомісячна
заробітна плата штатного працівника складає 1547,3 грн.
Пріоритет «2. Поліпшення якості автомобільних доріг, забезпечення
населених пунктів централізованим водопостачанням та водовідведенням»
Філією «Маловисківський райавтодор» обслуговується 286,3 км. автомобільних
доріг загального користування місцевого значення, з них районних доріг – 208,5 км.
В населених пунктах району налічується 471,8 км комунальних доріг.
На
вулицях і дорогах населених пунктів експлуатується 53 мости.
Філією «Маловисківський райавтодор» протягом січня - червня 2016 року
виконано підрядні роботи на суму 1959,1 тис. грн. (прямі договори – 635,9 тис. грн.,
експлуатаційне утримання – 1323,2 тис. грн.).
Здійснювалося експлуатаційне утримання доріг державного значення
(Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка, Новомиргород–Велика Виска, Городище-ШполаНовоукраїнка-Бобринець-Устинівка), обласного значення (Мала Виска-Кіровка-Леніна),

місцевого значення (Смоліне-Новопавлівка, Якимівка-Хмельове, Лутківка-Олексіївка,
Кіровка-Червона Поляна, Мануйлівка-Лутківка, Лозуватка-Розсохуватка).
Утримання та ремонт вулиць і доріг населених пунктів району здійснюється, за
прямими договорами з органами місцевого самоврядування, філією «Маловисківський
райавтодор». На поліпшення стану існуючої мережі автомобільних доріг комунальної
власності в бюджетах органів місцевого самоврядування району на 2016 рік передбачено
кошти в сумі 2170,3 тис. грн. (поточний ремонт). Протягом звітного періоду
профінансовано 832,3 тис.грн. (касові видатки, або 38,3% до плану).
Рекомендовано селищному та сільським головам забезпечити вжиття заходів щодо
облаштування засобами примусового зниження швидкості вулиць населених пунктів, у
першу чергу біля навчальних закладів, де це не заборонено чинним законодавством
України, нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків з використанням
сучасних світлоповертаючих матеріалів.
З метою забезпечення розвитку систем централізованого водопостачання проект
«Будівництво водопровідної мережі у м. Мала Виска Кіровоградської області» включено
до переліку об’єктів, які будуть фінансуватися у 2016 році.
Проводились ремонтні роботи водопровідних, каналізаційних та теплових мереж.
У Смолінському селищному бюджеті передбачено 200,0 тис. грн. на реконструкцію
водозабору, у звітному періоді проведено робіт на суму 150,0 тис. грн.
Прийнято рішення Кіровоградської обласної ради про надання згоди на безоплатну
передачу цілісного (єдиного) майнового комплексу водопостачання та водовідведення, що
перебуває на балансі КП «Водоканал» Смолінської селищної ради, з комунальної
власності до спільної власності Кіровоградської області на баланс підприємства «Дніпро Кіровоград».
Пріоритет «3. Розвиток соціальної інфраструктури села»
На поліпшення стану існуючої мережі автомобільних доріг комунальної власності
в бюджетах сільських рад району на 2016 рік передбачено кошти в сумі 1680,3 тис. грн.,
(поточний ремонт). Протягом звітного періоду профінансовано 547,4 тис.грн. (касові
видатки, або 32,6% до плану).
Уточнено проектно - кошторисну документацію на проект «Реконструкція
гідротехнічної споруди ставка на території Плетеноташлицької с/ради Маловисківського
району». Надано екологічний запит про виділення коштів з обласного Фонду охорони
навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних заходів та
об’єктів. Направлено клопотання до голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
Кіровоградської області на 2016 рік для уточнення джерел та обсягів фінансування.
Органами місцевого самоврядування району на виконання заходів з благоустрою у
І півріччі 2016 року використано 744,6 тис.грн.
Розроблено проект районної програми підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі «Власний дім».
Розділ ІІ. Програма «2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і
просторовий розвиток»
Напрям «2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу»
Пріоритет «1. Розвиток автомобільного транспорту та дорожньої (сервісної)
інфраструктури»
Станом на 1 липня 2016 року регулярним автобусним сполученням охоплено
близько 97,6% сільських населених пунктів району. Однією із вагомих причин
неналежного сполучення у всіх населених пунктах району залишається незадовільний
стан доріг загального користування місцевого значення та комунальної власності за
маршрутами руху автобусів. Крім того, перевезення до деяких сільських населених
пунктів для перевізника є нерентабельним через малу кількість їх мешканців або значну
віддаленість від основних автобусних магістралей.

Транспортні послуги по перевезенню пасажирів надають приватні перевізники та
юридичні особи.
Протягом звітного періоду проводилась робота щодо відкриття маршрутів,
відпрацьовувалися проблемні питання у сфері перевезення пасажирів із департаментом
інфраструктури та промисловості облдержадміністрації.
Проведено конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення
функцій робочого органу з організації забезпечення і підготовки матеріалів для
проведення засідання конкурсного комітету.
27 травня 2016 року проведено конкурс з перевезення пасажирів на приміському
автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі району
(внутрішньорайонний автобусний маршрут), Мар'янівка – Мала Виска. З переможцем
конкурсу укладено договір про перевезення пасажирів.
Протягом звітного періоду поточного року відбулося 2 засідання координаційної
ради з питань безпеки дорожнього руху. Здійснено аналіз дорожньо – транспортних
пригод, які сталися, та обстеження автомобільних доріг, де вони стались (протягом І
півріччя 2016 року на території району скоєно 6 ДТП з тілесними ушкодженнями,
травмовано 6 осіб (протягом І півріччя 2015 року - 4), скоєно 32 ДТП з матеріальними
збитками).
Постійно проводяться профілактичні бесіди з учасниками дорожнього руху та на
підприємствах і установах району (проведено 12 бесід). Видано 4 приписи та вимоги на
усунення порушень у сфері безпеки дорожнього руху.
Вживаються заходи щодо організації роботи із застосування тимчасових обмежень
руху
великовагового автомобільного транспорту загальною вагою понад 24 т і
навантаженням на вісь більш ніж 7 т, при підвищенні температурних показників повітря
до 280 С і більше. Маловисківським відділом поліції ГУНП в Кіровоградській області
проведено бесіди з керівниками та працівниками суб’єктів господарювання в галузі
сільського господарства району, перевізниками аграрної продукції щодо недопущення
перевезення подільних вантажів, у тому числі сільськогосподарської продукції,
транспортними засобами, вага яких з вантажем перевищує 40 т та недопущення порушень
проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними
дорогами, вулицями, залізничними переїздами.
Попереджено керівників суб’єктів
господарювання в галузі сільського господарства району про відповідальність (під підпис)
у випадку порушень зокрема, відповідальність, яка передбачена статтею 132/1 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
Проведено комісійне обстеження 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, вживаються заходи щодо усунення виявлених недоліків.
Напрям
«2.В.
Розвиток
сучасної
індустрії
послуг,
як
основи
постіндустріального поступу»
Пріоритет «1. Надання якісних житлово-комунальних послуг»
Вживались заходи щодо проведення ремонтних робіт житлового фонду,
водопровідних, каналізаційних та теплових мереж.
Проведено певну роботу щодо виконання програмного завдання в частині
створення та функціонування об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
(запровадження нових форм управління житловими будинками). Здійснено організаційні
заходи щодо створення в смт Смоліне 2 ОСББ. 30 червня 2016 року Смолінською
селищною радою проведено конкурс на компанію з обслуговування будинків,
рекомендовано затвердити на виконкомі селищної ради ТОВ «ГУДЕКС ЕКОСЕРВІС», як
переможця конкурсу.
У сфері житлово-комунального господарства рівень оплати населенням за спожиті
житлово-комунальні послуги за січень-червень 2016 року склав 142,1%.
Заборгованість бюджетних установ та організацій, що фінансуються з місцевих
бюджетів за спожиті житлово-комунальні послуги складає 1226,5 тис.грн., з них ДЗ

«Смолінська медико – санітарна частина №17 МОЗ України» 644,4 тис.грн.,
відділ освіти райдержадміністрації - 582,1 тис.грн., (доведений Міністерством освіти і
науки України, як головним розпорядником коштів, помісячний розподіл освітньої
субвенції рівними частками не враховує потреби установ освіти району для повного
розрахунку за енергоносії та комунальні послуги в опалювальний період).
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 996,2 тис. грн., у І
півріччі 2016 року на заходи освоєно 301,4 тис. грн.
Пріоритет «2. Забезпечення стабільного розвитку туристично-рекреаційного
комплексу»
На території району діють 4 туристичні маршрути, до яких включені пам’ятки
історично – культурної спадщини, а саме: «Стежками рідного краю», «Дендрарій
ім.Єрмолаєва», «Партизанськими шляхами», «Каскади».
Впроваджується новий туристичний маршрут «Церквами Маловисківщини».
Разом з громадою Якимівської селищної ради ведеться робота по освоєнню
нового маршруту «Славетний генерал з почуттям гідності- О.В.Самсонов».
В рамках підвищення рівня обізнаності населення про туристично – рекреаційні
можливості району виготовлено буклетну продукцію: «Церкви Маловисківщини»,
«Каскади», «Славетний генерал з почуттям гідності – Самсонов О.В.», «Краєзнавчий
проект «Обрії рідного краю», «Апітуризм на селі», «Невідомі сторінки історії району в
роки Другої світової війни», «Зелений туризм. Методичні рекомендації» та банерну
продукцію.
В районі організовано та проведено 28 заходів етнокультурного спрямування. В
червні поточного року на базі Великовисківського будинку культури відбувся ІІІ-й
фестиваль обдарованої та творчої молоді «Зелен клен».
Розвивається спортивно – туристичний туризм, на базі Великовисківської загальної
школи було організовано та проведено районний зліт військово – патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»).
З метою забезпечення прав жителів району на активний відпочинок рекреаційного
характеру на території Злинської, Мар’янівської, Хмелівської, Кіровської, Ленінської
(Копанки) сільських рад та Смолінської селищної ради біля водоймищ облаштовані місця
для відпочинку та рибальства.
На території Оникієвського лісництва, в лісовому урочищі «Чобіток» розташована
агрооселя для відпочинку подорожуючих.
Відбулися культурно – пізнавальні екскурсії серед дітей шкільного віку по
Україні, області, району (Умань, Вінниця, Корсунь – Шевченківський, Лебедин,
с.
Злинка, ДП «Оникіївське лісове господарство).
Ведеться робота з розвитку та популяризації сільського зеленого туризму. В
вересні 2016 року заплановано відкриття зеленої садиби Ткаченка В.А. в
с.
Миролюбівка.
Пріоритет «3. Збереження культурної спадщини»
Протягом звітного періоду в районі завершена інвентаризація пам’яток культурної
спадщини, налічується - 45. З органами місцевого самоврядування району укладено
охоронні договори та визначені відповідальні особи щодо охорони культурної спадщини.
Спільно з приватним науково-дослідницьким підприємством «Археолог» на
території Злинської сільської ради ведеться робота щодо паспортизації пам’яток
археології (курганів). Всього в районі налічується 9 пам’яток археології.
Заходи щодо паспортизації об’єктів культурної спадщини в районі не проводилися,
в зв’язку з відсутністю фінансування.
З метою обліку, збереження та захисту від руйнування або заподіяння шкоди
об’єктам культурної спадщини, за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел
фінансування, організовано та проведено роботи
по ремонту пам’яток історії, по

Березівській, Злинській, Кіровській, Ленінській, Лозуватській, Мануйлівській,
Новогригорівській, Нововознесенькій, Оникіівській, Плетеноташлицькій, Хмелівській,
Якимівській сільських радах, освоєно коштів в сумі 17,3 тис.грн.
Пріоритет «4. Розвиток регіонального ринку інформаційних і комунікаційних
послуг»
Висвітлення стану реалізації програм розвитку району, пріоритетні напрямки
діяльності райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, суб’єктів
господарювання району забезпечується через районну газету «Маловисківські вісті» та
через власні сайти.
З метою забезпечення умов для доступу до публічної інформації
райдержадміністрацією створено систему обліку публічної інформації, яка розміщена у
рубриці «Доступ до публічної інформації» офіційного сайту райдержадміністрації і
постійно оновлюється. Станом на 1 липня 2016 року до райдержадміністрації надійшло 15
запитів на публічну інформацію. Судових позовів про порушення у сфері доступу до
публічної інформації до райдержадміністрації не надходило.
Послуги зв’язку в районі надають Станційно – лінійна дільниця №2 комбінованого
центру телекомунікацій №512, Транспортна дільниця №2 комбінованого центру
телекомунікацій м. Кіровоград, Центр обслуговування абонентів №5 м. Мала Виска
відділу організації та обслуговування абонентів масового сегменту Кіровоградської філії
ПАТ «Укртелеком» (реорганізація у 2014 році Цеху телекомунікаційних послуг №4
Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком»).
В цілому по району налічується 3270 телефонних апаратів, з них
2696
приватних (85,0% їх зв’язок забезпечують цифрові станції, або аналоги цифрового
обладнання). Встановлені і працюють у селищі Смоліне, селах Хмельове, Велика Виска,
Оникієве, Якимівка, Копанки.
Послуги доступу по мережі Інтернет надаються по комутованому доступу з
максимальною швидкістю до 56 кбіт/с для всіх абонентів. З використанням технології
ADSL встановлено обладнання на 704 портів, діють в смт Смоліне,
с. Хмельове, с.
Велика Виска, підготовлено площадку для встановлення в
с. Лозуватка, на 96
портів. Здійснюється погодження на встановлення площадок по селах Плетений Ташлик,
Мар’янівка, Оникієве.
З використанням технології Wi-Fi, бездротовий Інтернет, діє в смт Смоліне з
радіусом покриття 50-100 м по картам «Всесвіт – плюс». Надаються послуги мобільного
зв’язку ТРИмоб Укртелеком.
Діє послуга цифрового телебачення по мережі Інтернет «Інтерактивне TV», з
можливістю перегляду 136 українських та зарубіжних телевізійних каналів з
високоякісним цифровим зображенням.
Забезпечено трансляцію програм філії Національної телекомпанії України
«Кіровоградська регіональна дирекція» у мережі провайдерів програмної послуги ТРК
«П’ятий елемент» (смт Смоліне).
Діють вишки мобільного зв’язку у с. Велика Виска - 2, Плетений Ташлик - 1,
Злинка - 1, Хмельове - 3, Оникієве - 1.
Пріоритет «5. Сприяння комплексному розвитку сфери культури»
У галузі культура, протягом І півріччя 2016 року проведено ряд культурно мистецьких заходів на рівні району. Взято участь у Всеукраїнських конкурсах (з
вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів», дитячого і юнацького мистецтва),
обласних конкурсах.
За рахунок коштів різних джерел фінансування проводились поточні ремонти
закладів культури. Здійснено поточні ремонти в Маловисківському РБК, Кіровському,
Великовисківському, Оникієвському і Злинському сільських будинках культури, освоєно
60,6 тис.грн. (кошти місцевих бюджетів). Виготовлено проектно – кошторисну
документацію «Капітальний ремонт сходової клітини районного будинку культури, вул.
Жовтнева, 82, м. Мала Виска Кіровоградська область» та проведено її експертизу,

вкладено 11,8 тис.грн. На проведення ремонтних робіт освоєно 147,6 тис. грн. Для актової
зали РБК придбано крісла на суму 26,5 тис. грн.
На проведення капітального ремонту та оформлення музею історії
Маловисківського району у звітному періоді освоєно 70,3 тис. грн. Музейний фонд
складає 1280 експонатів.
Книжковий фонд бібліотек району складає 278980 примірників, з них 50179
примірників налічується у районній бібліотеці. Протягом звітного періоду книжковий
фонд поповнено на 115 примірників. Працівниками бібліотек взято участь у обласних
конкурсах, на базі бібліотек району проводились районні заходи.
Видатки на утримання установ культури, при кошторисних призначеннях з
урахуванням змін склали 1920,7тис. грн. (72,1% до призначень). Із них направлено на
виплату заробітної плати – 81,6%, енергоносії – 14,3%, інші послуги – 4,1%.
Пріоритет «6. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу та
найцінніших природних територій»
Проводиться роз’яснювальна робота з орендарями водних об’єктів щодо
необхідності поновлення, переукладання договорів водних об’єктів та надання їх в оренду
у відповідності до вимог чинного законодавства України. На даний час, на території
району передано в оренду земельні ділянки водного фонду загальною площею 1053,5695
га в тому числі: пасовища – 265,2460 га, під гідротехнічними спорудами – 1,7833 га, під
ставками – 788,3235 га для рибогосподарських потреб.
Сплата орендної плати за водні об’єкти при плані 0,7 тис.грн. склала
0,4
тис.грн., або 61,5%.
Загальна площа земель лісового фонду району становить 7,128 тис. га.
Розвиток лісового господарства забезпечує ДП «Оникіївське лісове господарство».
Проводились роботи щодо збереження лісів та поліпшення якісного складу лісових
насаджень, вирощування стандартного садивного матеріалу для лісорозведення,
задоволення потреб споживачів внутрішнього ринку в лісосировині та використання лісів
у туристично-рекреаційних цілях.
Здійснено відновлення лісів на площі 23,2 га, догляд: за лісовими культурами на
площі 98,0 га, за лісовими культурами захисних насаджень на площі 20,0 га, за
плантаціями новорічних ялинок на площі 40,0 га. Вирощено
22,0 тис.шт. декоративних
саджанців. Проводилась заготівля лісового насіння. Проведено рубок формування і
оздоровлення лісів та інших заходів на площі
68,0 га, заготовлено - 3400 куб.м.
Проведено доглядів за раніше створеними мінералізованими смугами протяжністю – 180
км та створено нові – 15 км.
На засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій розглянуто питання про заходи щодо запобігання пожеж у
природних екосистемах, у тому числі протидії масовим лісовим пожежам. Прийнято
розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 березня 2016 року №88-р
«Про заходи щодо попередження лісових пожеж». Спільно з
ДП «Оникієвське лісове
господарство» уточнено план взаємодії та план реагування на пожежі в природних
екосистемах, мобілізаційно-оперативний план ліквідації лісових пожеж. Забезпечено
постійне інформування населення через засоби масової інформації та розміщення
інформації на власному сайті підприємства.
На благоустрій населених пунктів в місцевих бюджетах передбачено
1790,0
тис.грн., освоєно 744,6 тис.грн.
Протягом звітного періоду 2016 року за рахунок коштів фонду охорони
навколишнього природного середовища та інших джерел фінансування, ліквідовано 24
несанкціонованих сміттєзвалища (зібрано побутових відходів
280 куб.м.). По
Мар’янівській сільській раді передбачено фінансування в сумі
8,0 тис.грн. на
виготовлення документації проекту землевідведення земельної ділянки для розміщення
твердих побутових відходів.

За час проведення у 2016 році акції «За чисте довкілля», висаджено
190 кущів, 600 м2 квітників, освоєно 141,0 тис.грн.

860 дерев,

Напрям «2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища
для людини незалежно від місця її проживання»
Пріоритет «1. Послаблення негативних демографічних тенденцій»
Чисельність наявного населення станом на 1 липня 2016 року складає
43365
осіб, 4,5% населення області, у тому числі: міського – 20579 осіб; сільського – 22786 осіб.
Чисельність постійного населення – 43147 осіб. Загальне скорочення чисельності
наявного населення складає: - 183 особи. Протягом січня – червня 2016 року кількість
народжених складає 174 осіб, кількість померлих – 357. Основним фактором зменшення
чисельності населення в районі, як і в цілому в області, є його природне скорочення.
Міграційний приріст, скорочення (- 31 особа).
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 5 прийомних сімей, де виховується 10
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На обліку перебуває 75 дітей,
які опинилися в складних життєвих обставинах та проживають у 25 сім’ях.
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 6 засідань комісії, розглянуто 26 питань
(3 - про доцільність позбавлення
батьківських прав у судовому порядку, 6 – про відібрання дітей без позбавлення
батьківських прав батьків, 3 – про визначення місця проживання дітей біля одного з
батьків, 3 – про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною, 2 - про зняття з соціального
супроводу Маловисківського РЦСССДМ сімей, які подолали складні життєві обставини,
1 - про зняття опіки,
2 - про встановлення опіки, 1 – про взяття під соціальний супровід
Маловисківського РЦСССДМ сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 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, що у відповідності ч.2. ст. 164 Сімейного кодексу України є
підставою для позбавленням батьківських прав у зв’язку з ухиленням від виконання своїх
обов’язків по вихованню дітей). 11 дітям надано статус дитини - сироти, позбавленої
батьківського піклування.
Вжито заходи щодо виконання завдань програми у частині розвитку масових видів
спорту, профінансовано 33,5 тис. грн.
Пріоритет «2. Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів працюючих»
Станом на 1 липня 2016 року кількість зареєстрованих безробітних склала 1082
особи (-380 до початку звітного року), або 74,0%. В загальній чисельності незайнятого
населення, яке отримувало послуги, частка жінок становила 48,0%, молоді віком до 35
років – 40,0%.
Частка осіб з повною вищою освітою становила 8,9%, базовою вищою – 14,9%,
професійно-технічною – 40,1%, повною загальною середньою – 29,1%, базовою загальною
середньою та початковою освітою –5,0%.
Кількість зареєстрованих у центрі зайнятості вільних робочих місць станом на 1
липня поточного року становила 59 одиниць. Навантаження на вільне робоче місце
становило 19 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 25,0%. За
видами економічної діяльності найбільш вагомими обсяги працевлаштування були на
підприємствах сільського господарства, оптової й роздрібної торгівлі – 68,5%
незайнятих громадян.

Загальна чисельність незайнятих громадян, охоплених активними заходами
сприяння зайнятості становила 1160 чол.
У громадських та тимчасових роботах взяли участь 413 безробітних, що становить
18,0% від загальної кількості безробітних.
У сфері доходів населення у І півріччі 2016 року середньомісячна заробітна плата
одного штатного працівника збільшилась порівняно з відповідним періодом 2015 року на
28,1% і склала 4357 грн. Фонд оплати праці штатних працівників у звітному періоді склав
168837,7 тис.грн.
Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано у працівників підприємств добувної
промисловості.
Районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та
зайнятості населення
обстежено 109 суб’єктів господарювання, у 28 суб’єктів
господарювання виявлено 33 працівника без належного оформлення трудових відносин,
легалізовано 31 робоче місце, робота по легалізації продовжується. Роз’яснення щодо
недопущення використання робочої сили з порушенням трудового законодавства
висвітлювалися в районній газеті «Маловисківські вісті».
Станом на 1 липня 2016 року заборгованість із заробітної плати становить 1292,8
тис.грн. Заборгованість мають ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» - 1185,2
тис.грн. та підприємства-банкрути: ДП ДАК «Хліб України «Хлібна база № 78» - 19,6
тис.грн. та УЖКГ смт Смоліне – 88,0 тис. грн.
По виконанню завдань у частині погашення заборгованості по заробітній платі з
початку року проведено 6 засідань районної комісії з питань забезпечення своєчасності і
повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,
59 керівників
стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано
підприємств – боржників (з питання дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці;
погашення заборгованості із заробітної плати; погашення заборгованості до Пенсійного
Фонду України; підвищення середнього розміру заробітної плати). За результатами
засідань, прийняті відповідні рішення.
Пріоритет «3. Досягнення відповідності системи освіти потребам ринку праці,
створення єдиного освітнього простору, забезпечення якості та доступності освіти,
ефективності управління нею»
Розвиток освіти, в районі, забезпечувався за рахунок реалізації заходів районних
програм, фінансування яких здійснювалось відповідно до затвердженого бюджету.
Для проведення оздоровчої компанії було визначено 17 освітніх закладів. В
Мар’янівській ЗШ І-ІІІ ст працював спортивний табір, у Великовисківській ЗШ І-ІІІ ст –
туристичний. В 15 загальноосвітніх навчальних закладах працювали 34 мовні групи (625
учнів). Всього в таборах організовано відпочинок для 1562 дітей, що складає 71,0% від
кількості дітей, які підлягають оздоровленню та відпочинку, з них 1262 дітей пільгових
категорій (81%). Відпочивали в пришкільних таборах з денним перебуванням: 35 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, 30 дітей-інвалідів, 425 дітей з
багатодітних та малозабезпечених сімей, 29 дітей, які постраждали внаслідок аварії на
ЧАЕС, 211 - талановитих та обдарованих,
95 дітей учасників АТО, 9 дітей внутрішньо
переміщених осіб.
На харчування дітей в пришкільних таборах використано 421,0 тис. грн., з них
бюджетних – 317,0 тис.грн. та 104,0 тис.грн. позабюджетних коштів. Середня вартість
харчування в пришкільних таборах становила 19,0 грн.
За рахунок коштів різних джерел фінансування проводились поточні ремонти
закладів освіти (приміщень, котлів, котелень, очистка системи опалення тощо). Розпочато
роботи по реконструкції частини будівлі Якимівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Злинської ЗОШ №2
І-ІІІ ст. під навчально - виховні комплекси, капітальному ремонту Плетеноташлицької
ЗОШ І-ІІІ ст., вартість проектних робіт складає відповідно 1011,678 тис.грн, 1292,2
тис.грн та 271,796 тис.грн., освоєно відповідно – 81,0 тис.грн.; 90,0 тис.грн.; 135,5 тис.грн.
За рахунок коштів державного бюджету придбано підручники для учнів 4-х та 7-х

класів в кількості 3157 примірників, освоєно 92,3 тис. грн.
Видатки на утримання установ освіти, при кошторисних призначеннях з
урахуванням змін станом на 1 липня поточного року склали 22565,3 тис. грн. (92,5% до
планових призначень). Із них направлено на виплату заробітної плати – 80,3%, енергоносії
– 12,3%, харчування –3,0%, інші послуги – 4,4%.
Пріоритет «4. Підвищення ефективності системи соціального захисту
населення»
Реалізуються завдання щодо соціального захисту громадян. У звітному періоді
2016 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 47452,0 тис. грн., в тому числі з
державного бюджету, на різні види виплат, надійшла допомога в сумі 1911,0 тис.грн., з
обласного бюджету надійшло коштів в сумі 86,2 тис.грн.
На відшкодування оплати житлово – комунальних послуг та електроенергії –
призначено субсидії - 2851 сім’ї, на відшкодування витрат для придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначено субсидії - 1570 сім’ям,
кількість сімей, які отримали субсидії складає 4002.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право
на пільги перебуває 324 учасники АТО, з них: учасники бойових дій з числа учасників
АТО – 314 осіб; сім’ї загиблих учасників АТО – 8 осіб; інваліди війни з числа учасників
АТО ІІІ групи – 2 особи.
Виплачено щорічної матеріальної допомоги до 5 травня 287 особам на суму 264,40
тис. грн.; отримали готівку для придбання твердого палива 282 особи. на суму 362,04
тис.грн., скрапленого газу – 280 осіб на суму 43,65 тис.грн.; за користування житлово комунальними послугами до організацій - надавачів послуг перераховано 411,55 тис.грн.
За звітний період: 65 сім’ям учасників АТО, за рахунок коштів місцевого бюджету,
в рамках районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників
АТО, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на
2016-2017роки, надано допомогу в сумі
130,0 тис. грн.; 1 учаснику АТО надано
допомогу в сумі 5,0 тис.грн. в зв’язку з пораненням; 4 учасників бойових дій забезпечено
санаторно-курортним лікуванням, для 4 - придбано путівки до санаторних закладів,
оздоровлення по яких відбудеться до кінця року; 11 учасників бойових дій з числа
учасників АТО разом із сім’ями забезпечено відпочинком в санаторних закладах України.
Вирішується питання щодо отримання фінансування на організацію професійної
реабілітації учасників бойових дій з числа учасників АТО.
2 постраждалих в
зоні АТО забезпечено технічними засобами реабілітації.
З початку 2016 року земельними ділянками забезпечено 37 учасників АТО,
загальною площею 58,07 га.
Ведеться облік внутрішньо переміщених осіб, вносяться дані до Єдиної
інформаційної бази даних про таких осіб та надається щомісячна адресна допомога, взято
на облік 236 внутрішньо переміщених осіб.
Здійснюються заходи по працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб, розширено співпрацю з роботодавцями, які забезпечують зайнятість зазначених осіб, волонтерськими та громадськими організаціями. Працевлаштовано 3 особи, залучено до
громадських робіт – 17 осіб, надано профорієнтаційних послуг –
19 особам.
За І півріччя 2016 року до бюджету Пенсійного фонду в районі надійшло власних
коштів в сумі 5704,3 тис.грн. Видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у звітному
періоді склали 117237,9 тис.грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст
на 6,3%.
Станом на 1 липня 2016 року середній розмір пенсійних виплат склав 1560,74 грн.
Пенсію отримують 12431 особа, виплати здійснюються вчасно.
Пріоритет «5. Система охорони здоров’я»

Протягом звітного періоду в стаціонарі центральної районної лікарні проліковано
3903 осіб, ДЗ «Смолінська медико-санітарна частина №17 МОЗ України» - 777 осіб.
Рівень госпіталізації в розрахунку на 100 жителів становить відповідно 11,6; 8,1.
Загальною диспансеризацією охоплено відповідно 19041 чол., або 56,4% до плану; 3694,
або 44,0%.
Розпочато роботи по створенню гемодіалізного відділення при центральній
районній лікарні. Протягом звітного періоду придбано обладнання для даного відділення
на суму 59,0 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт покрівлі Плетеноташлицької лікарської
амбулаторії, вкладено 199,2 тис.грн.
На пільгове медикаментозне забезпечення певних категорій населення (учасників
АТО, бойових дій, ветеранів тощо) протягом звітного періоду освоєно 26,7 тис.грн.
Щодо кадрової ситуації, протягом звітного періоду прибуло 4 лікарі загальної
практики сімейної медицини.
Видатки на утримання установ охорони здоров’я, при кошторисних призначеннях з
урахуванням змін склали 15621,8 тис. грн. (93,9% до планових призначень). Із них
направлено на виплату заробітної плати – 80,0%, енергоносії – 7,5%, медикаменти – 1,7%,
харчування – 2,2%, інші послуги – 8,6%.
Пріоритет «6. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на
регіональних товарних ринках»
Продовжується робота у сфері сприяння розвитку підприємництва та здійснення
державної регуляторної політики. Для забезпечення публічності та участі громадськості у
процедурах із підготовки реалізації регуляторних актів у сфері господарської діяльності
на офіційному сайті райдержадміністрації діє рубрика «Регуляторна політика».
Рішенням Маловисківської районної ради від 23 грудня 2015 року №23
затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Маловисківському
районі на 2016-2020 роки. У 2016 році передбачено фінансування заходів Програми в
розмірі 100,0 тис. грн., в тому числі на співфінансування проектів суб’єктів
підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва в області у сумі 5,0
тис. грн. Станом на 1 липня 2016 року фінансування не здійснювалося, в зв’язку
відсутністю пропозицій від суб’єктів господарювання району. Підприємцям району через
районну газету «Маловисківські вісті» доведено до відома інформацію «До уваги
суб’єктів господарювання району» щодо можливості отримання фінансової підтримки
через Регіональний фонд підтримки підприємництва в області на конкурсних засадах.
Суб’єкти господарювання обізнані щодо можливостей залучення інвестиційних коштів, в
тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги та поінформовані про можливість
участі у виставкових заходах, семінарах, нарадах.
З метою інформування та обговорення питань ведення підприємницької діяльності
протягом І півріччя 2016 року проведено: районним центром зайнятості 15 мініярмарок, 4 виїзні акції, 3 Дні «Відкритих дверей, 4 засідання «круглого столу», 6 ділових
зустрічей, 2 ярмарки вакансій, 48 семінарів; Маловисківською об’єднаною державною
податковою інспекцією ГУ ДФС України в Кіровоградської області – 1 семінар,
функціонує «гаряча лінія»; Маловисківським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду
України – 57 виїзних прийомів, 24 засідання «круглого столу», 80 «Днів Пенсійного
фонду», 11 навчань з безробітними громадянами, 41 зустріч з соціальними партнерами, 2
лекції для молоді, 3 прес – конференції, 10 брифінгів, 16 публікацій.
В районі функціонують 16 об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва: 11
відділень банків (АТ «Ощадбанк» (6 відділень),
АБ «Укргазбанк» (1
відділення), КБ «Приватбанк» (2 відділення), АБ «Південний» (2 відділення)); 2 ломбарди;
1 Спілка підприємців району; сектор (центр) надання адміністративних послуг (діє при
районній державній адміністрації) та координаційна рада з питань розвитку
підприємництва при райдержадміністрації (розпорядженням голови районної державної
адміністрації від 10 травня 2016 року №163-р оновлено склад даної ради).
Станом на 1 липня 2016 року суб’єктам підприємницької діяльності передано в

оренду 19065,06 м. кв. приміщень комунальної власності.
Протягом І півріччя 2016 року проведено 2 засідання координаційної ради з питань
розвитку підприємництва при райдержадміністрації, за результатами прийнято відповідні
рішення.
Структура суб’єктів підприємницької діяльності: 335 підприємств, в тому числі
середніх – 10; малих – 325, з них мікропідприємств – 281. У розрахунку на 10 тис. осіб
наявного населення по району становила 72 одиниці.
Вагоме місце підприємницької діяльності в економіці району підтверджується тим,
що їх частка у загальній кількості підприємств складає 97,0%.
Основним джерелом грошового накопичення у підприємств є дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, послуг). У 2015 році малими підприємствами району
реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 798,9 млн.грн. Кількість зайнятих
працівників складала 1479 осіб, кількість найманих працівників –
1303 осіб.
З метою організації підприємницької діяльності, за напрямком підприємецьпочатківець пройшли навчання 4 особи. Для започаткування власної справи надано
одноразову фінансову допомогу в сумі 114,8 тис.грн.
Станом на 1 липня 2016 року регуляторні акти райдержадміністрацією та її
структурними підрозділами не приймалися. План діяльності районної державної
адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік затверджено та
розміщено на офіційному сайті райдержадміністрації в розділі «Регуляторна політика» та
районній газеті «Маловисківські вісті».
Пріоритет «7. Створення умов для розв’язання нагальних проблем
переселенців»
На обліку перебувають 174 сім’ї вимушених переселенців, в яких налічується 236
осіб. З 174 сімей, 79 сім’ям, в яких налічується 121 особа (з них 33 дітей) призначена
адресна допомога, отримують по 884,0 грн.; 10 осіб з числа інвалідів отримують по 949,0
грн.; 51 пенсіонер отримує по 884,0 грн.;
49 працездатних осіб, які
працевлаштовані, отримують по 442,0 грн.;
15 працездатних осіб, які не
працевлаштовані, отримують по 221,0 грн.
Із загальної кількості одержувачів, 85 сім’ям виплачена матеріальна допомога на
придбання продуктів харчування, в розмірі 1000 грн. на загальну суму 85,0 тис.грн.
Створено робочу групу з перевірки фактичного проживання/перебування
внутрішньо переміщених осіб та штаб по роботі з переселенцями, працює робоча,
моніторингова та мобільні групи для оперативного вирішення питань, які виникають у
зв’язку з переселенням громадян. У всіх сім’ях проведено обстеження матеріальнопобутових умов проживання.
Питання соціального характеру, з якими звертаються особи, які мають статус
учасників бойових дій, інвалідів та внутрішньо-переміщених осіб, та ті, що потребують
нагального вирішення, перебувають на постійному контролі.
Розділ ІІІ. ПРОГРАМА «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»
З початку року під головуванням голови районної державної адміністрації
проведено 2 засідання районної робочої групи з підготовки матеріалів для проекту
перспективного плану формування території Маловисківського району, за результатами
прийняті відповідні рішення.
На сторінках районної газети «Маловисківські вісті» надруковано ряд статей щодо
децентралізації. Проблемою є відсутність державної законодавчо – нормативної бази.

Пріоритет «3. Посилення міжгалузевої координації в процесі формування та
реалізації регіональної політики»
Райдержадміністрацією надаються консультації та роз’яснення органам місцевого
самоврядування району щодо оформлення та підготовки необхідних документів стосовно
розроблення інвестиційних проектів, що можуть фінансуватися за рахунок державних
коштів (державного фонду регіонального розвитку та на соціально – економічний
розвиток).
На даний час, містобудівна документація (генеральний план, детальний план та
зонінг) наявні у с. Оникієве та с. Березівка. Передбачено кошти в сумі 150,0 тис.грн. на
оновлення містобудівної документації по Новогригорівській сільській раді.
Проводиться узгодження проекту землеустрою щодо встановлення меж по
с.Березівка.
Для будівництва житлової та соціальної сфери протягом І півріччя 2016 року
видано містобудівних умов та обмежень на 4 об’єкти.
Надано 14 висновків по проектах землеустрою для будівництва та обслуговування
індивідуальних житлових будинків.
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у І півріччі поточного року у розрахунку
на 10 тис. осіб населення складає 9,9 кв. метрів загальної площі. Прийнято в експлуатацію
1 квартиру, загальною площею 43 кв. метрів.
Загальні обсяги виконаних будівельних робіт склали 4,3 млн. грн., або 1,8% до
загального обсягу по області.
Капітальні інвестиції у січні - червні 2016 року склали 73792,0 тис.грн., або 3,2% 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 1695,6 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 сфері державних фінансів за січень-червень 2016 року виконання планових
показників місцевих бюджетів району по власних і закріплених доходах складає 158,2%
(план 17,8 млн грн., факт 28,3 млн.грн.), до відповідного періоду
2015 року на 9,6
млн.грн., або 51,3% більше.
По податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 17,6 млн.грн., що на 6,0
млн.грн., або на 51,3% більше до планових призначень та 6,0 млн.грн., або 51,9% до
відповідного періоду 2015 року; по платі за землю – 4,8 млн.грн., що на 1,5 млн.грн., або
на 47,5% більше плану, та 1,2 млн.грн., або 34,3% до відповідного періоду 2015 року.
У територіальному розрізі виконання планових показників складає: районний
бюджет – 150,9%, сільські бюджети – 177,6%, селищний бюджет – 148,1%. Найбільша
питома вага надходжень до місцевого бюджету належить податку та збору на доходи
фізичних осіб і становить 62,4% від загальної суми власних надходжень.
Збір до Державного бюджету України у І півріччі 2016 року склав
112,6
млн.грн., що на 45,8% більше минулорічних показників за аналогічний період. Із
загальної суми до державного бюджету впродовж звітного періоду надійшло 60,6
млн.грн. платежів, або 159,7%, до місцевих бюджетів –
52,0 млн.грн., або
132,4%.
Станом на 1 липня 2016 року податковий борг за податковими зобов’язаннями до
бюджетів усіх рівнів (з урахуванням боргу підприємств банкрутів) склав 12,01 млн. грн.
(до відповідного періоду минулого року ріст у 2 р. за рахунок перереєстрації юридичних
осіб, кримінальні провадження, поточна заборгованість за рахунок несплати нарахування
ПДВ), в тому числі 7,8 млн.грн. борг без урахування боргу підприємств банкрутів
(перереєстрація юридичних осіб, кримінальні провадження та поточна заборгованість).
Проводяться заходи по стягненню даної заборгованості, подані матеріали до суду.
Для забезпечення виконання завдання щодо зовнішньоекономічної діяльності

проводилась робота щодо оновлення інвестиційних пропозицій по інвестиційних об’єктах
та земельних ділянках, які можна запропонувати інвесторам. Пропозиції надані до
обласної державної адміністрації для включення до презентаційних матеріалів щодо
інвестиційних потреб економіки області.
Постійно розповсюджується інформація про оголошені конкурси на отримання
міжнародної технічної допомоги, доводилась інформація до органів місцевого
самоврядування. Суб’єктам господарювання району доводилась інформація щодо
можливої участі в обласних, національних та міжнародних виставках форумах.
На сайті райдержадміністрації в рубриці «Інвестиційна діяльність» розміщено
Інвестиційний паспорт району, інвестиційні пропозиції та проекти, список відповідальних
осіб районної державної адміністрації за роботу з інвесторами, інша інформація з питань
інвестиційної діяльності, яка постійно оновлюється.
Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 1 липня 2016 року склав
10494,4 тис. дол. США, або 99,99% до обсягів на початок року, на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування – 241,3 доларів США.
Учасниками інвестиційної діяльності є 5 суб’єктів господарювання:
ТОВ
«Агро - Прім» (розвиток сільського господарства), ТОВ «Юлком» (добування руд
кольорових металів), ТОВ «Елеватор Злинка» (послуги по зберіганню зерна), ТОВ
«Гранпарк» (декоративна обробка каменю), ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива»
(виробництво ядерних матеріалів).
Причиною уповільнення інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності є
припинення фінансування продовження будівництва ПрАТ «Завод з виробництва
ядерного палива».
Основу товарної структури експорту становили деревина і вироби з деревини,
зернові культури (ДП «Оникіївське лісове господарство»,
ТОВ
«Маловисківський елеватор»). Імпортери у звітному періоді відсутні.
З державних підприємств зовнішньо – економічною діяльністю займається
ДП
«Оникіївське лісове господарство». Експорт товарів у І півріччі 2016 року
склав
28,0 тис.дол. США, експортовано продукцію до Угорщини, Німеччини, Чехії.
З метою виконання завдань Програми в частині забезпечення дієвого захисту прав
споживачів на території району, доведено до органів місцевого самоврядування
роз’яснення стосовно організації роботи з виконання вимог законодавства та нормативних
актів, які регулюють діяльність суб’єктів підприємництва сфери торгівлі, ресторанного
господарства та побутового обслуговування населення, захисту прав споживачів на
відповідних територіях.
Спеціалістами Держпродспоживслужби в Маловисківському районі проводиться
роз’яснювальна робота з адміністраціями ринків, серед населення щодо можливих ризиків
негативних наслідків для здоров’я від товарів, у тому числі які реалізуються у
несанкціонованих місцях, зосереджується увага на необхідності дотримання
законодавства про захист прав споживачів, у тому числі якості і безпеки продукції,
санітарного та ветеринарного законодавства України.
По споживчому ринку оборот роздрібної торгівлі у І півріччі 2016 року, в
порівнянні з відповідним періодом минулого року, зменшився на 18,0%, підприємствами
району реалізовано споживчих товарів на суму 69,6 млн.грн. В розрахунку на одну особу
в середньому за місяць складає 265,97 грн.
Забезпечено щодекадні моніторинги цін у торгівельній мережі. Споживчий ринок
насичений продуктами харчування в широкому асортименті та достатньому обсязі. Ціни
на основні продовольчі товари у торговельній мережі, станом на
1 липня 2016 року
є на рівні середніх в області.
Пріоритет «4. Удосконалення системи надання публічних послуг та
активізація співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з інститутами громадянського суспільства»
Продовжується робота з реформування системи надання адміністративних послуг.
Видача документів дозвільного характеру здійснюється виключно через Центр

надання адміністративних послуг. У Центрі надається 77 адміністративних послуг, з них
13 адміністративних послуг структурних підрозділів райдержадміністрації, 11 управління юстиції, 15 – відділу держгеокадастру,
6 - міграційної служби, 1 управління ДСНС, 31 - документи дозвільного характеру. Протягом звітного періоду 2016
року суб’єктам звернення через Центр надано 3291 адміністративна послуга.
Щодо впровадження реформи з децентралізації адміністративних послуг, в районі
проведено відповідну організаційну роботу (видано ряд розпорядчих документів, створено
робочі групи). З 4 квітня 2016 року органам місцевого самоврядування району (селищній
та сільським радам), відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого
самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» делеговано
повноваження з реєстрації місця проживання громадян та зняття з реєстрації місця
проживання та забезпечення формування і ведення реєстру територіальної громади.
Для забезпечення виконання повноважень з реєстрації/зняття із реєстрації
громадян Смолінською селищною радою внесено зміни до структури та введено окрему
посаду, по сільських радах функції з реєстрації покладено на уповноважених осіб,
переважно на секретарів сільських рад, забезпечено прийом-передачу картотек
реєстраційного обліку фізичних осіб від Маловисківського районного сектору Управління
Державної міграційної служби України в Кіровоградській області. Проводиться робота з
виготовлення штампів і бланків.
Через засоби масової інформації проведено роз’яснювальну роботу щодо
інформування населення про те, що з 4 квітня 2016 року повноваження з проведення
реєстрації місця проживання громадян та зняття з місця проживання громадян здійснюють
органи місцевого самоврядування.
Згідно із Законами України «Про внесення змін до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших
законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про внесення змін до Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та
деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
повноваження Міністерства юстиції України із державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та із державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців
після 30 квітня 2016 року припинено. Отримали ідентифікатори доступу до державних
реєстрів: райдержадміністрація, введено 2 посади державних реєстраторів, з органів
місцевого самоврядування: Смолінська селищна та Злинська сільська ради.
Запроваджено щотижневий моніторинг стану виконання завдань.
Проводиться робота із впровадження другого етапу системи
електронних
державних закупівель Prozorro. Взято участь у семінар – навчаннях із впровадження
системи електронних державних закупівель.
З метою організації довгострокової взаємодії районної державної адміністрації,
органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства в районі
укладено угоди про взаємодію і співробітництво.
При районній державній адміністрації діє громадська рада. Протягом звітного
періоду проведено 2 засідання ради. Члени громадської ради є учасниками апаратних
нарад при голові райдержадміністрації та засіданнях колегії райдержадміністрації.
Забезпечено належний рівень інформування населення про діяльність інститутів
громадянського суспільства через проведення інформаційно-просвітницької кампанії
шляхом розміщення інформаційних матеріалів на офіційному сайті райдержадміністрації.
Пріоритет «5. Забезпечення виконання на належному рівні заходів із
цивільного захисту населення, мобілізаційної підготовки і мобілізації»
З метою забезпечення належного виконання в районі мобілізаційних завдань та
заходів, видано розпорядження голови районної державної адміністрації «Про

забезпечення виконання заходів з підготовки до проведення мобілізаційних заходів на
території району», «Про забезпечення виконання заходів з проведення часткової
мобілізації», «Про забезпечення безпеки громадян України і захисту найважливіших
об’єктів інфраструктури», яким утворено районний оперативний штаб з координації
роботи щодо забезпечення безпеки громадян і захисту об’єктів інфраструктури.
На даний час, проводиться робота щодо уточнення всіх розділів мобілізаційного
плану.
З метою сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності, видано
розпорядження голови райдержадміністрації «Про шефство над військовими частинами
Збройних Сил України, Національної гвардії України», затверджено склад районної
координаційної ради. Розроблено план шефства над військовою частиною А – 0981 на
2016 рік, який затверджений головою районної державної адміністрації та командиром
військової частини А – 0981. У травні 2016 року надано шефську допомогу на суму 10 тис.
грн.
Забезпечено організацію та функціонування «гарячої» телефонної лінії для
оперативного опрацювання інформації, яка надходить від волонтерів та громадських
організацій стосовно антитерористичної операції на сході України, про функціонування
цієї лінії розміщено відповідну інформацію у районній газеті «Маловисківські вісті» та на
сайті районної державної адміністрації.
Забезпечено реалізацію заходів програми цивільного захисту Маловисківського
району на 2016-2020 роки. На заходи даної програми, попередження та ліквідацію
надзвичайних ситуацій у звітному періоді 2016 року було направлено 63,0 тис грн.
Діє районна комісія з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, проведено 10 засідань комісії, розглянуто 26 питань різних напрямків роботи, за
результатами розгляду приймались відповідні рішення.
Створено районний резерв паливно – мастильних матеріалів (бензин А-92,
дизельне паливо), постійно проводиться робота по його поповненню.
В районі на обліку знаходиться 35 захисних споруд протирадіаційного укриття
державної, приватної та комунальної форми власності. Проведено технічну
інвентаризацію по 29 захисних спорудах, з них проінвентаризовано у
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року 6 захисних споруд, використано 4,0 тис.грн. Проведена робота щодо зняття з обліку
4 захисних споруд, які повністю зруйновані (всього налічувалося 39 захисних споруд).
Рішенням Маловисківської районної ради від 01 квітня 2016 року №59 затверджено
районну Програму захисту населення від впливу іонізуючого випромінювання на 20162020 роки. Розроблені плани підготовки навчальних закладів до нового 2016-2017
навчального року та опалювального сезону, затверджені протирадонові заходи.
Вимірювання вмісту радону-222 у повітрі здійснено в 12 навчальних закладах
району. По 9 навчальних закладах, в яких зафіксовано перевищення показників
середньорічної еквівалентної рівноважної об’ємної активності радону, відповідно до
технічних висновків, проведено роботи по локалізації даних джерел (Злинська ЗШ №1,
Злинська ЗШ №2, Оникіївська ЗШ, Плетеноташлицька ЗШ, Якимівська ЗШ, Лозуватська
ЗШ, Розсохуватська ЗШ, ДНЗ «Сонечко» с.Злинка, ДНЗ «Калинка» с.Лозуватка) про що
свідчать акти виконаних робіт. У навчальних приміщеннях Оникіївської ЗШ І-ІІІ ст.
встановлено реверсивні припливно-витяжні агрегати ТВІН ФРЕШ Р-50 в кількості 5
штук.
На результати реалізації Програми суттєвий вплив мають ряд факторів, зокрема:
значне коливання курсу гривні до вільноконвертованих валют в Україні; нестабільність у
країні через продовження проведення антитерористичної операції в окремих регіонах
України; погіршення торговельно-економічних зв’язків із РФ; підвищення тарифів на
енергоресурси, перевезення, житлово-комунальні послуги, цін на товари тощо. Через це в
районі має місце уповільнення інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності.
Направлено ряд звернень до Народних депутатів України, обласної державної
адміністрації, з різних проблемних питань, які потребують вирішення на державному
рівні.

