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ВИРІШИЛА:
1. Звіт першого заступника голови районної державної адміністрації Жанталая С.А.
«Про виконання програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району за
2012 рік» затвердити.
2. Роботу районної державної адміністрації по виконанню програми економічного і
соціального розвитку Маловисківського району за 2012 рік визнати задовільною.
3. Відзначити, що районною державною адміністрацією, територіальними органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вжито комплекс заходів,
спрямованих на забезпечення виконання основних завдань і показників програми
економічного і соціального розвитку району за 2012 рік.
4. Зняти з контролю рішення районної ради від 11 січня 2012 року №147 «Про програму
економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2012 рік».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради

С.Сосновська

Звіт про виконання програми економічного і соціального
розвитку Маловисківського району за 2012 рік
Протягом 2012 року організаторська робота райдержадміністрації спрямовувалась на
виконання заходів щодо економічного, соціального і культурного розвитку району,
забезпечення розвитку промислової та аграрної сфери економіки, активне залучення
інвестицій, реалізацію регіональної політики, з метою підвищення ефективності потенціалу
регіону, якості життя населення.
Серед вагомих результатів роботи, які мають соціально важливе значення для розвитку
економіки та населення району є:
затвердження ТЕУ на будівництво заводу з виробництва ядерного палива в смт.
Смоліне (проводяться роботи по проектуванню) та закладення першого каменю під
будівництво (І черга будівництва до 2015 року);
введення в експлуатацію пункту приймання, зберігання та первинної обробки зерна в
смт. Смоліне;
монтаж обладнання під виробництво пеллетів з решток сільськогосподарської
продукції в м. Мала Виска;
проведення реконструкції виробничих приміщень для виробництва соєвого масла та
високо-протеїнового соєвого шроту з бобів сої, ПП Ісаченко в м. Мала Виска;
проведення заходів по реалізації проекту «Стоп радон»;
завершення робіт по ліквідації непридатних до використання пестицидів та
агрохімікатів;
проведення робіт по реконструкції покрівлі та капітального ремонту приміщення
спортивного залу та технічне переоснащення котельні на альтернативний вид палива по
Хмелівській ЗШ І-ІІІ ст.;
проведення робіт по відновленню та будівництву мереж зовнішнього освітлення в
населених пунктах;
впровадження та реалізація проекту «Купуй Кіровоградське», 10 регіональних
ініціатив.
Прийнято 1236 розпоряджень голови районної державної адміністрації з різних сфер
життєдіяльності регіону.
Проведено 15 тематичних апаратних нарад, розглянуто 31 актуальне питання.
З метою оперативного вирішення нагальних питань у 2012 році проведено 12 засідань
колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 36 питань (30 планових і 6 позапланових).
За результатами розгляду прийнято 36 розпоряджень голови райдержадміністрації.
На розгляд колегії виносились питання: про виконання програми економічного і
соціального розвитку Маловисківського району, про стан виконання заходів обласної
програми «Центральний регіон –2015» в Маловисківському районі за 2011 рік та завдання
на 2012 рік, про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до
райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування протягом 2011 року, про стан
виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконкомом Маловисківської
міської, Березівської, Кіровської та Якимівської сільських рад, про стан виконання
розпорядження голови райдержадміністрації від 02.11.2011 №779-р «Про стан виконання
планового завдання по створенню нових робочих місць», про стан розрахунків підприємств,
які мають борги перед Пенсійним фондом, про оздоровлення дітей та підлітків влітку 2012
року, про стан правопорушень серед учнів навчальних закладів району за 2010-2012
навчальний рік та І семестр 2011- 2012 року та основні завдання щодо профілактики
правопорушень серед неповнолітніх, про стан забезпечення доступу осіб з обмеженими
фізичними можливостями до підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства та
побутового обслуговування, про хід виконання районної програми боротьби з онкологічними
захворюваннями на 2010-2016 роки, про хід виконання районної цільової соціальної
програми розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки, про стан виконання

розпорядження голови райдержадміністрації від 14.04.2011 №261 «Про легалізацію
заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення за 2010 рік та січень – лютий 2011 року»,
про підготовку сільськогосподарських підприємств до збирання ранніх зернових та
зернобобових культур, про стан виконання розпорядження голови райдержадміністрації від
14.04.2011 №262-р «Про стан виконання чинного законодавства про державну службу у
місцевих органах виконавчої влади», про забезпечення якісного надання медичної допомоги
вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим району, про виконання законодавства
України про попередження насильства в сім`ї, про стан виконавської дисципліни,
організацію виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України,
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та голови
райдержадміністрації та реагування на запити і звернення Народних депутатів України,
депутатів місцевих рад, про стан підготовки закладів освіти до роботи у новому навчальному
році, про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період
2012-2013 роки, про стан наповнення бюджету Пенсійного фонду та збільшення доходів за
рахунок легалізації заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення, про стан виплати та
погашення заборгованості із заробітної плати, про стан виконання чинного законодавства
про державну службу в місцевих органах виконавчої влади, про надання послуг населенню
та роботу колективів художньої самодіяльності районного будинку культури, про стан
фінансово-бюджетної дисципліни в районі за січень-жовтень 2012 року завдання по
створенню нових робочих місць, про стан виконання районної програми по реалізації в
районі Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період
до 2016 року, про стан виконання чинного законодавства про засади запобігання і протидії
корупції у місцевих органах виконавчої влади.
Забезпечено реалізацію комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності
засідань колегії райдержадміністрації шляхом врахування пропозицій структурних
підрозділів, оприлюднення для подальшого врахування думки громадськості плану роботи
райдержадміністрації на офіційному веб–сайті.
Протягом року, спільно з виконавчим апаратом районної ради, проведено 10 семінарів
та нарад з керівниками органів місцевого самоврядування, 8 співбесід з головами місцевих
рад по питанню наповнення бюджетів, проведено 24 виїзних прийомів громадян, 3 «Прямі
лінії» в редакції районної газети «Маловисківські вісті», на яку звернулося 34 громадянина.
Всього за 2012 рік до районної державної адміністрації звернулося 436 особи, що на 49
більше ніж у 2011 році. На особистих прийомах керівництва та особистих виїзних прийомах
голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації в 2012 році побувало
108 громадян.
Демографічна ситуація, підтримка сімей та молоді
Чисельність наявного населення на 1 грудня 2012 року по району складає 44,917 тис.
осіб, постійного – 44,603. Загальне скорочення чисельності населення на 1 грудня 2012 року
на 1000 осіб – 7,4. Основним фактором зменшення чисельності населення в районі, як і в
цілому в області, є його природне скорочення. За рахунок природного скорочення було
втрачено 270 осіб. Міграційна ситуація в регіоні, як і загалом у країні, зумовлена реаліями
сучасної соціально-економічної ситуації. Сальдо міграції у звітному періоді склало -137
осіб.
Показники природного руху населення
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В районі вживаються заходи, щодо забезпечення реалізації державної молодіжної та
сімейної політики, розвитку сімейних форм виховання дітей, забезпечення соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
З метою подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству,
створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, реалізації державної політики
щодо цілісної системи захисту прав дітей в районі, діє програма по виконанню
«Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до
2016 року» (налагоджено взаємодію з органами місцевого самоврядування, по питаннях,
пов’язаних з соціальним захистом неповнолітніх, виявлення та влаштування дітей). На
виконання заходів програми використано з районного бюджету 6,9 тис. грн.
Станом на 1 січня 2013 року на обліку перебуває - 55 дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах. За результатами обстежень даних сімей подано клопотання до
Маловисківського РВ УМВС, про вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності
батьків за неналежне виконання обов’язків, з 55 батьками проведено профілактичні бесіди.
Проведено 42 індивідуальних профілактичних бесід з підобліковими категоріями дітей.
Спільно з ЦРЛ проводяться обстеження дітей, які проживають в соціальнонеблагополучних сім’ях, проводиться відповідна роз’яснювально-профілактична робота з
батьками, які допускають порушення вимог чинного законодавства щодо своїх малолітніх
дітей.
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 року проведено 14, розглянуто
52 заяви).
На первинному обліку в районі перебуває 192 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування (ведеться Єдиний електронний банк даних). Протягом 2012 року
поставлено на облік 24 дитини, які влаштовані: під опіку, піклування громадян – 19, до
державних інтернатних закладів – 5.
На постійному контролі перебуває питання розвитку сімейних форм влаштування дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В районі функціонує 8 прийомних
сімей, де виховується 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 121
дитина-сирота та дитина позбавлена батьківського піклування влаштовані під опіку,
піклування громадян. Усиновлено 4 дитини - сироти та дитини позбавленого батьківського
піклування.
На постійному контролі перебуває питання збереження житлових та майнових прав
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (порушень майнових прав не
виявлено); дотримання чинного законодавства щодо праці неповнолітніх (перевірено 24
суб’єкти господарювання, виявлено 2 порушення, винних притягнуто до відповідальності).
Проводяться перевірки умов утримання неповнолітніх дітей в Маловисківській
загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ст. (протягом 2012 року проведено - 2, порушень не
виявлено). З метою соціального захисту дітей, які залишилися без батьківського піклування,
та є вихованцями школи-інтернат, вживаються заходи щодо встановлення соціального
статусу (вирішуються у судовому порядку питання позбавлення батьківських прав батьків,
які не виконують батьківських обов’язків щодо виховання та утримання своїх дітей).
Впродовж звітного року з метою захисту прав дітей, на батьків, які ухиляються від
виконання своїх обов’язків щодо їх виховання та утримання, направлено до суду 13 позовів,

з них: про позбавлення батьківських прав – 10; про відібрання дитини у батьків без
позбавлення їх батьківських прав – 1, про стягнення аліментів на утримання дитини – 2.
Спільно з КМСД РВ УМВС організовувалися та проводилися оперативно –
профілактичні операції: «Канікули», «Літо», «Урок», «Під час Новорічних та Різдвяних
свят», по виявленню бездоглядних дітей. Протягом звітного року проведено 50.
В зв’язку з організацією і проведенням рейду «Урок» по району виявлено 3
неповнолітніх, які не приступили до навчання та вжито заходів по поверненню дітей до
навчання.
Стан злочинності серед неповнолітніх дітей району систематично аналізується на
засіданнях координаційної ради райдержадміністрації.
Протягом 2012 року на території району проведено 82 рейди «Діти вулиці», «Вокзал»
(обстежуються місця масового збору молоді, перевіряються комп’ютерні клуби та
розважальні заклади, торгові точки роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами), виявлено 40 дітей, з яких - 7 вилучено з сім’ї (влаштовано до
комунальної установи Притулок для дітей «Надія» служби у справах дітей Кіровоградської
облдержадміністрації – 3; заклади охорони здоров’я – 4), із 42 – проведено профілактичну
роботу.
Проблеми дитячої бездоглядності та безпритульності постійно публікуються на
сторінках районної газети «Маловисківські вісті».
З метою реалізації державної молодіжної та сімейної політики проведено 53 заходи
(«День захисту дітей», засідання «Гендерної школи», зустрічі з людьми різних професій,
творчі зустрічі та виставки тощо). Профінансовано коштів з районного бюджету 1,9 тис. грн.
Протягом року оздоровлено дітей пільгових категорій у Міжнародному дитячому центрі
«Артек» (19), УДЦ «Молода Гвардія» (9), обласних таборах (37).
Оформлено та видано 60 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 106 дитини з
багатодітної сім’ї, для користування пільгами згідно чинного законодавства. На підтримку
сімей (11), в яких виховується 6 і більше дітей залучено 7,0 тис. грн. коштів спонсорської
допомоги.
Збільшення доходів населення
У сфері соціального сектору забезпечено своєчасну виплату по заходах державних
програм соціального захисту населення, виплату державних соціальних гарантій,
забезпечено своєчасність виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та
суб’єктах господарювання.
Фактично нарахований фонд оплати праці в цілому по району склав 284810,2 тис. грн.,
що більше минулого року на 36801,1 тис. грн., або на 14,8%. Найбільшими
бюджетоутворюючими підприємствами є Смолінська та Новокостянтинівська шахти ДП
«Схід ГЗК», питома вага яких в загальному фонді відповідно 34,9% та 13,9%.
Фонд оплати праці працівників по галузі сільського господарства склав – 28794,7 тис.
грн., що в порівнянні з минулим роком більше на 20,0%.
Середньомісячна заробітна плата по району – 2850 грн. (оперативні дані). Найвищий
рівень заробітної плати зафіксовано у працівників промислової галузі – 5326,9 грн.
Проблемним залишається питання погашення заборгованості по заробітній платі, яка на
1 січня 2013 року складає 35,7 тис. грн., і припадає на підприємства банкрути (боржниками є
Смолінське УЖКГ – 1,9 тис. грн., ТОВ «ВІК» - 33,8 тис. грн.).
Заборгованість по економічно активних підприємствах відсутня.
Дане питання, постійно розглядалось на засіданнях колегій райдержадміністрації,
апаратних нарадах, направлялись запити арбітражним керуючим.
Проведено 16 засідань комісій з питань погашення заборгованості із виплати заробітної
плати, на яких заслухано 146 керівників, інформація висвітлювалась в районній газеті.
Протягом року проведено 38 перевірок щодо дотримання законодавства стосовно
мінімального розміру середньомісячної заробітної плати (23 матеріали направленні
територіальному державному інспектору праці).

Робочою групою з організації і координації роботи з питань легалізації заробітної плати
та «тіньової» зайнятості населення проведено 20 рейдів, обстежено 384 суб’єктів
господарювання. Легалізовано 43 найманих працівників (у 39 підприємців виявлено 54
працівника без належного оформлення трудових відносин), підвищено офіційно заробітну
плату 294 найманим працівникам. Додатковий фонд оплати праці склав 195,7 тис. грн.,
додаткові надходження - 338,4 тис. грн.
Трудові ресурси
Станом на 1 січня 2013 року в районному центрі зайнятості перебувало на обліку - 1338
чол., (менше до початку 2012 року на 41 чол.), з них майже 60,0% особи, які проживають у
сільській місцевості. Протягом року послугами скористалися 3582 громадян.
Кількість зареєстрованих у центрі зайнятості вільних робочих місць станом на 1 січня
2013 року становила 26 одиниць. Навантаження на вільне робоче місце - 51 особа.
Упродовж звітного періоду високим був попит на професії та спеціальності, пов’язані
з наявністю високого рівня кваліфікації.
Загальна чисельність незайнятих громадян, охоплених активними заходами сприяння
зайнятості, становила 2496 чол., загальний рівень охоплення – 69,7% (за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття, надання інформаційних, профінформаційних послуг, створення банку вакансій
неконкурентоспроможних верств населення на заброньовані робочі місця, банку вакансій для
осіб з обмеженими фізичними можливостями, сприяння самозайнятості та підприємницькій
діяльності, підвищення конкурентоспроможності незайнятих громадян шляхом організації
професійного навчання, організації тимчасових громадських робіт тощо).
У громадських роботах взяли участь 989 безробітних, що становить 27,6% від загальної
кількості безробітних.
Питома вага працевлаштованих серед незайнятих громадян становила 31,4%.
За видами економічної діяльності найбільш вагомими обсяги працевлаштування були на
підприємствах сільського господарства, оптової й роздрібної торгівлі – 69,7%. На робочі
місця, створені за рахунок Фонду ЗДССНБ, упродовж звітного періоду працевлаштовано 42
особи.
Для забезпечення конкурентоспроможності незайнятого населення, з урахуванням
ситуації на районному ринку праці, службою зайнятості здійснюється професійна
підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації громадян. Чисельність осіб, що
проходили професійне навчання, становить 383 чол. Рівень охоплення професійним
навчанням становив 10,7% загальної чисельності незайнятих. Після проходження
професійної підготовки 98,9% громадян були працевлаштовані за сприянням служби
зайнятості.
Протягом 2012 року в районі створено 687 нових робочих місць, що складає 124,9% до
річного завдання (550 робочих місць). Співвідношення кількості створених і ліквідованих
робочих місць – 133,1%. (687/516).
Культура і туризм
Протягом року здійснювалась реалізація державної політики у галузі культури,
мистецтва, з питань охорони культурної спадщини та музейної справи. Для задоволення
культурних потреб населення району функціонує 33 клубних закладів, 25 бібліотек, 3 школи
естетичного виховання, де навчається 494 учнів, 1 музей історії, 4 громадських музеїв, 9
колективів, які мають звання народного.
Фінансування установ культури здійснювалося в межах кошторису (7,0 млн. грн.).
Чисельність працівників по району становить 156 осіб, у 2012 році працевлаштовано 4
молодих спеціаліста (Маловисківська ДШМ – 2 особи, Смолінська ШЕВ -2 особи).
На Програму розвитку галузі культури спрямовано 75,5 тис. грн., в тому числі на
проведення масових заходів – 4,0 тис. грн.

Платні послуги у 2012 році склали 182,1 тис. грн. (в т.ч. по сільських населених пунктах
– 61,5 тис. грн.). Орендна плата склала – 52,1 тис. грн.
Організовано та проведено 645 культурно-мистецьких заходів по району, прийнято
участь у Всеукраїнському театральному святі «Театральна весна Кіровоградщини»,
Всеукраїнському конкурсі «Податки очима дітей» (образотворче мистецтво), «Провесінь»,
учнівської творчості (образотворче мистецтво), «Червона Рута».
У 2012 році, за рахунок коштів різних джерел фінансування, виконано поточних
ремонтів у 26 закладах культури, вкладено 343,1 тис. грн., з них 280,9 тис. грн. кошти
місцевих бюджетів (Маловисківська ДШМ, Великовисківська ШЕВ, сільські будинки
культури -10, сільські клуби - 5, сільські бібліотеки - 9), на зміцнення матеріально-технічної
бази вкладено – 65,1 тис. грн., в т.ч. кошти місцевих бюджетів – 24,8 тис. грн. Придбано
сценічних костюмів на суму 8,9 тис. грн. (Великовисківська ШЕВ, Маловисківській ДШМ).
Книжковий фонд по району становить 346535. За кошти спонсорської допомоги
придбано літератури на суму 17,4 тис. грн.
Протягом року, працівники бібліотечних закладів, прийняли участь у соціологічних
дослідженнях: Всеукраїнському - «Патріотизм у розумінні сучасної молоді», та обласному –
«Щоб послала доля на віки здоров’я», організатором якого виступила обласна юнацька
бібліотека ім. О.М.Бойченка, у Всеукраїнських та обласних конкурсах:
обласна
універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського «Кращий за професією», обласна
бібліотека для юнацтва ім. О.М.Бойченка «В об’єктиві я і книга», бібліоміст ІУ раунд
конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг на основі нових бібліотечних послуг на
основі безкоштовного доступу до Інтернет по програмі Бібліоміст».
У 2012 році видано 13 цільових направлень в рахунок державного замовлення (4 – до
Кіровоградського музичного училища, 7 – Олександрійського училища культури, 1 Житомирського інституту культури і мистецтв, 1 - Південноукраїнського національного
педагогічного університету м. Одеса).
На державному обліку знаходиться 49 пам”яток історії, 9 пам”яток археології.
Протягом 2012 року проводились ремонтні роботи, за рахунок коштів різних джерел
фінансування вкладено
10,5 тис. грн. (кошти місцевого бюджету – 8,4 тис. грн., інші
джерела – 2,1 тис. грн.).
На сайті райдержадміністрації крім туристичного потенціалу району, маршрутів,
фотогалереї привабливих місць, пам’яток історії Маловисківщини, розміщено електронний
реєстр музею історії та громадських музеїв району.
Складено туристичні маршрути та виготовлено 4 буклети «Стежками рідного краю»,
«Шляхами партизанської слави», «Відпочинок на Каскадах», «Дендрарій ім. С. Єрмолаєва»
(фазанарій та мінізоопарк), до яких включено пам’ятки історії, археології та архітектури.
Взято участь у заході І Центрально – Українського музейно-туристичного фестивалю, у
обласних фестивалях та туристичних виставках.
Інформаційний простір
В районі працює редакція районної газети «Маловисківські вісті», у структурі якої є
видавничий відділ, що випускає поліграфічну продукцію (товари шкільні та канцелярські,
послуги з друкування газет).
В м. Мала Виска та смт. Смоліне діють Центри публічного доступу до мережі Інтернет
(Програма Бібліоміст).
Створено 21 веб - сайт органів місцевого самоврядування, 3 - по структурних
підрозділах райдержадміністрації.
Забезпечено висвітлення у засобах масової інформації державної політики у сфері
соціально-економічного розвитку, регіонального і галузевого розвитку, діяльності
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних,
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Розвиток фізичної культури і спорту
Усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи в районі охоплено 9,6% від загальної
кількості населення району. Функціонує 1 районна дитячо-юнацька спортивна школа, в якій
займається 411 дітей та підлітків.
Матеріально – технічна база спортивних закладів району налічує 2 стадіони, 96
спортивних майданчиків, з них 25 з тренажерним обладнанням, 18 футбольних полів, 20
спортивних залів, 14 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять.
Забезпеченість площинними спорудами на 1 тисячу населення становить 0,30 га. В
загальноосвітніх школах охоплення учнівської молоді фізкультурно-оздоровчою роботою
становить 39,3% від загальної кількості учнів.
В районі протягом 2012 року проведено 50 спортивно-масових заходів, переможці яких
взяли участь у обласних та Всеукраїнських змаганнях. Профінансовано з районного бюджету
– 45,3 тис. грн. Переможці Всеукраїнських змагань відзначені під час міської церемонії
«Молода людина року - 2012».
Проводилась районна спартакіада з 11 видів спорту серед команд підприємств, установ
організацій, фізкультурно-спортивних клубів міської, селищної та сільських рад, зокрема:
проведено кубок та чемпіонат району з футболу де взяли участь 8 команд (160 спортсменів),
турніри з волейболу, мініфутболу, шахів, шашок, легкої атлетики, тенісу настільного,
спортивно-масові заходи присвячені державним святам. Серед футбольних команд району І
місце в чемпіонаті, посіла команда с. Оникієве, взяла участь у обласних змаганнях «Краще
спортивне село».
Спортсмени району брали участь у Всеукраїнських змаганнях з дзюдо та легкої
атлетики.
Протягом року проведено 6 засідань спортивного комітету, розглядались питання
виконання районної програми розвитку фізичної культури та спорту в районі.
В рамках регіональної ініціативи «Спортивний майданчик» проведено місячник «Спорт
для всіх - спільна турбота». Проводились поточні ремонти спортивних майданчиків, які
знаходяться в районі, проведено облаштування Маловисківського міського стадіону новими
місцями для глядачів, освоєно коштів в сумі 26,5 тис. грн. (всього вкладено 150,0 тис. грн.).
Встановлено, за кошти спонсорської допомоги, 5 нових спортивних майданчиків з
тренажерним обладнанням у 5- и закладах освіти, вкладено 10,0 тис. грн.
Розвиток внутрішнього споживчого ринку та захист прав споживачів
Торгівельну мережу району представляють 339 магазинів та об’єктів роздрібної
торгівлі (за спеціалізацією 157 - продовольчих, 130 - непродовольчих, 52 - змішаної
спеціалізації), з них: 15 кіосків фірмової торгівлі, 36 закладів громадського харчування, 2
ринки з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, мережа аптечних закладів та
автозаправних станцій.
У сфері побуту послуги надають 51 суб’єкт підприємницької діяльності.
У 2012 році введено в експлуатацію 5 магазинів загальною площею 791,7 м.кв., з них 4
в м. Мала Виска, 1 у с. Злинка.
За 9 місяців 2012 року оборот роздрібної торгівлі за усіма каналами реалізації склав
233,8 млн. грн., або 114,2%.
Обсяг реалізованих послуг за 2012 рік склав 17,0 млн. грн., в т.ч. населенню – 2,2 млн.
грн.
Протягом року здійснювався постійний контроль в торгівельних закладах району та
ринках.
Проведено 181 санобстеження, виявлено та усунуто 66 порушень (правил торгівлі,
зберігання продукції, відсутність супровідної документації, інше). Накладено штрафів на
суму 1,4 тис. грн. Ветеринарною медициною проведено 15 перевірок об’єктів громадського
харчування, ринків, магазинів, притягнуто до адміністративної відповідальності 124 осіб,
накладено штрафів на суму 6,5 тис. грн.

Здійснюється постійний контроль за правилами пожежної безпеки, при виявлені
порушень посадові особи притягаються до адміністративної відповідальності (здійснено 132
перевірки закладів торгівлі району, зафіксовано 427 порушень, винних осіб притягнуто до
адміністративної відповідальності, накладено штрафів на суму 5227,50 грн.).
Робочою групою по координації та контролю ситуації на споживчому ринку району,
здійснено перевірку КП «Селищний ринок» смт. Смоліне, закладів торгівлі на території
Мар’янівської, Плетеноташлицької, Великовисківської, Оникіївської, Первомайської
сільських рад. За результатами перевірок складено акти та вказано на виявлені порушення.
Цінова ситуація на споживчому ринку району протягом 2012 року відповідала
тенденціям, які мали місце на споживчому ринку області та України. Ціни на основні
продовольчі товари в районі не перевищували середньо - обласних показників, споживчий
ринок насичений продуктами харчування в широкому асортименті та достатньому обсязі,
дефіцит товарів по основних групах не спостерігався. Здійснювався щодекадний моніторинг
цін на основні групи товарів.
З різних питань по захисту прав споживачів до райдержадміністрації звернулося 15
осіб, всі звернення задоволені.
Проводилась організаційна робота з керівниками агроформувань всіх форм власності
щодо забезпечення торгівлі сільськогосподарською продукцією та продуктами її переробки,
на ринках району, забезпечення постачання сільськогосподарської продукції власного
виробництва по цінах, нижче ринкових у соціальні відділи магазинів.
Протягом звітного року господарства району взяли участь у 11 ярмаркових заходах, з
продажу сільськогосподарської продукції, з них 9 у м. Кіровограді, 2 у районному центрі.
Реалізовано продукції на суму 101,3 тис. грн.
Суб’єкти господарювання району є постійними учасниками виставки-ярмарку «Купуй
Кіровоградське» та неодноразово приймали участь у виставці - ярмарку на базі
Кіровоградського Експоцентру.
Розвиток будівництва та житлова політика, інвестиційна діяльність
Будівельною діяльністю, по основному колу, займаються 3 суб’єкта господарювання.
Обсяги виконаних робіт за 2012 рік склали 18,3 млн. грн., або 51,3% до 2011 року
(недостатнє фінансування робіт по Новокостянтинівській шахті, на яку припадає найбільша
питома вага).
За 9 місяців 2012 року введено в експлуатацію 15 житлових будинків, загальною
площею 965 м.кв., або 296,9% до минулого року.
Житловий фонд району складає 1146,6 тис. м.кв. Забезпеченість житловою площею на
1 жителя в середньому становить 25,5 кв.м.
На квартирному обліку в районі перебуває 113 сімей.
Для будівництва житлової та соціальної сфери видано містобудівних умов та
обмежень на 17 об’єктів. Індивідуальним забудовникам видано 3 будівельних паспорта, та 3
паспорта прив’язки на тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності.
Надано 370 висновків по проектах землеустрою.
Проведена робота по резервуванню земельних ділянок під будівництво доступного
житла в
м. Мала Виска 0,5га., смт. Смоліне 4 земельних ділянок, загальною площею
0,6га, з наявною інженерною інфраструктурою. Державні акти на дані земельні ділянки не
виготовлялися в зв’язку з відсутністю коштів в місцевих бюджетах.
У 2012 році в рамках програми «Власний дім» освоєно 85,0 тис. грн., для придбання
житлового будинку, молодому спеціалісту в с. Велика Виска.
ДП «Схід ГЗК» та генеральний підрядник ПрАТ «Трест «Кривбасшахтопроходка»
виконують роботи з реконструкції останньої черги приміщень гуртожитку
Новокостянтинівської шахти під малосімейні квартири службового користування.

Опрацьовувалось питання включення витрат на будівництво об'єктів житла та
соціальної сфери до проекту ІІ черги будівництва підприємства на базі
Новокостянтинівського родовища уранових руд на повну потужність (2500 т руди на рік).
Проводилась робота щодо розробки та корегування наявної містобудівної
документації населених пунктів (міською радою спільно з інститутом «ДІПРОмісто»
проведено попереднє погодження кошторису на корегування генерального плану з
розроблення плану зонування території).
Проведена робота щодо інвентаризації об’єктів незавершеного будівництва, з фото
фіксацією (налічується 36). Надані пропозиції суб’єктам господарювання району щодо
списання, добудови, або продажу даних об’єктів.
Проводились роботи по прокладці газопроводу середнього тиску в с. Хмельове,
освоєно 1498,0 тис. грн., кошти державного бюджету.
Поліпшення екологічної ситуації
Екологічна ситуація в районі на протязі останніх років в основному залишається
стабільною. Аварійні ситуації, які б зумовили значні обсяги чи неконтрольовані
забруднення навколишнього середовища не зафіксовано. Проводилась робота з суб’єктами
господарювання, яким необхідно в установленому законодавством порядку отримати
дозволи на спеціальне водокористування, утворення та викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, утворення та розміщення відходів.
Проведені заходи по реалізації проекту «Стоп радон». У березні 2012 року проведено
вимірювання середньорічної еквівалентної рівноважної об’ємної активності радону в повітрі,
по загальноосвітніх, дошкільних закладах та закладах охорони здоров’я. Дані вимірювання
досліджувались Державною установою «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.
Марзєєва Національної академії медичних наук». Відповідно до технічних висновків,
проведено роботу по локалізації джерел надходження радону по 8 загальноосвітніх
навчальних
закладах
(Злинській
№1,
№2,
Олександрівській,
Оникієвській,
Плетеноташлицькій, Якимівській, Лозуватській, Розсохуватській), та 2-х дошкільних
навчальних закладах (с. Злинка, с. Лозуватка).
Повторне вимірювання проводилось по Оникіївській ЗШ І-ІІІ ст., дошкільному
навчальному закладі с. Олексіївка та Маловисківській гімназії. На даних об’єктах працювали
шведські спеціалісти, які досліджували на Кіровоградщині вплив радону на довкілля людей,
за результатами досліджень надані пропозиції щодо зниження вмісту радону.
Проводилась роз’яснювальна робота серед населення щодо приведення у належний
санітарний стан прилеглих територій та недопущення створення несанкціонованих
сміттєзвалищ.
За рахунок коштів державного бюджету на території району забезпечено завершення
робіт по ліквідації непридатних до використання пестицидів та агрохімікатів.
Забезпечено реалізацію заходів Комплексної районної програми запобігання та
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у
Маловисківському районі на 2006-2010 роки та на період до 2015 року, спрямованих на
попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного
характеру в інтересах безпеки окремої людини, суспільства та довкілля.
Діє постійна районна комісія з питань техногенно – екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій, проведено 14 засідань комісії, розглянуто 45 питань різних
напрямків роботи.
В районі функціонує 10 спеціалізованих служб, в яких розроблено плани реагування на
виникнення надзвичайних ситуацій, затверджено матеріальні резерви, плани взаємодії та
плани спільних дій в разі виникнення надзвичайних подій.
Створено районний резерв паливно – мастильних матеріалів, постійно проводиться
робота по його поповненню. На виконання заходів у 2012 році з резервного фонду
профінансовано 22,0 тис. грн., з них філії «Маловисківський райавтодор» 10,0 тис. грн., для

розчищення доріг від снігу, 12,0 тис. грн. - ДПРЧ - 23 ТУ МНС України у Кіроворгадській
області.
Відповідно до планів територіальної оборони здійснюються заходи щодо підтримання
мобілізаційної готовності.
Затверджено перелік об’єктів особливого значення, засоби необхідні для їх захисту та
відповідальні суб’єкти господарювання.
Підвищення якості і доступності медичних послуг
Медичну допомогу населенню в районі надають 31 лікувально-профілактичний заклад,
в тому числі: центральна районна лікарня на 210 ліжок з поліклінікою на 500 відвідувань в
день, 5 лікарських амбулаторій, в тому числі 3 амбулаторії загальної практики - сімейної
медицини: Великовисківська, Злинська, Хмелівська; 25 ФАПів та державний заклад
«Смолінська медико-санітарна частина №17 МОЗ України». Пріоритетними напрямками
роботи були, проведення профілактичної роботи серед дітей, вагітних та породіль, раннє
виявлення та лікування соціально значущих хвороб (туберкульоз, онкозахворювання). Щодо
планової ємності амбулаторно-поліклінічних закладів - показник залишається на рівні
минулого року - 890 відвідувань за зміну, по Смолінській медико-санітарній частині – 360.
Видатки на утримання установ охорони здоров’я, при кошторисних призначеннях з
урахуванням змін склали 23633,6 тис. грн. (98,5% до призначень). Із них направлено на
виплату заробітної плати - 83,4%, енергоносії – 7,3%, медикаменти – 2,9%, харчування –
1,6%, інші послуги – 4,8%.
Протягом року на проведення ремонтних робіт по відділеннях ЦРЛ, за рахунок коштів
різних джерел фінансування, вкладено 145,0 тис. грн. (діагностичний центр, реанімаційне
відділення, оперблок), проведені роботи по Хмелівській АЗПСМ, Леніно-Ульянівському
ФАПі.
В вересні 2012 року відкрито діагностичний центр при поліклініці ЦРЛ, який
оснащений сучасним обладнанням, освоєно 907,7 тис. грн. Для Плетеноташлицької СЛА, за
спонсорські кошти, закуплено медичне обладнання на суму 28,3 тис. грн.
За рахунок коштів спонсорської допомоги, відповідно договору про соціальне
партнерство між районною державною адміністрацією, районною радою та ДП «Схід ГЗК»,
використано 300,0 тис. грн. на проведення робіт по заміні котлів у котельні ЦРЛ.
Проведено акредитацію лікувально-профілактичних закладів первинної ланки (ФАПів
та амбулаторій), ЦРЛ – підтверджено вищу акредитаційну категорію та відділення клінічної
лабораторної діагностики.
Протягом 2012 року в стаціонарі ЦРЛ проліковано 7242 хворих, проведено 727087
ліжко-днів, що становить 103,2% від плану, робота ліжка становила 351 день на рік;
прийнято пологів 299; проведено операцій у стаціонарі 1563, в поліклініці 2541.
Проблемним питанням залишається недостатнє фінансування, яке б відповідало
науково обґрунтованим нормам, стан кадрового забезпечення.
Підвищення якості й конкурентоспроможності освіти
На установи освіти у 2012 році направлено кошти в сумі 53093,1 тис. грн., або 99,3%
від планових показників (53480,3 тис. грн.). На виплату заробітної плати направлено 42836,9
тис. грн., або 99,8% планових призначень. Видатки на харчування склали 1612,9 грн. або
97,4% (планові показники – 1655,5 грн.), енергоносії – 6893,5 тис. грн., або 99,4%.
Видатки спеціального фонду - 4396,5 тис. грн. , в т.ч. на поточні видатки направлено
1718, 8 тис. грн., капітальні видатки – 2677,7 тис. грн.
У системі освіти району функціонує 23 загальноосвітніх закладів, які працюють за
програмою 11-річної освіти, І ст. - 1, І-ІІ ст. - 4, І-ІІІ ст. - 18, в тому числі Маловисківська
гімназія, Мануйлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. –
дошкільний навчальний заклад». Охоплено навчанням, у 257 класах, 4031 учень. Працює
619 педпрацівників. Середня наповнюваність класів у загальноосвітніх закладах району

складає 15,62 учнів. Створено 14 груп продовженого дня, якими охоплено 412 учнів 1-4
класів. Для 43 дітей, які за станом здоров’я не можуть відвідувати загальноосвітні навчальні
заклади, організоване індивідуальне навчання. У 8 школах створено 11 спеціальних
медичних груп для дітей з послабленим здоров’ям.
Діє 3 позашкільних заклади, в 69 гуртках (140 групах) за інтересами навчаються 2148
дітей та підлітків.
На базі Смолінської ЗШ №1 І-ІІІ ст. працюють 4 вечірні класи, навчаються 47 осіб.
Працює Маловисківська школа-інтернат (137 дітей) та Маловисківське ПТУ №16
(налічується 13 навчальних груп, навчається 301 учнів, зайнято 66 інженерно-педагогічних
працівників та адміністративно-господарського персоналу).
Функціонує 17 дошкільних закладів, з чисельністю - 1113 дітей.
Розвиток освіти, в районі, забезпечувався за рахунок реалізації заходів районних
програм, фінансування яких здійснювалось відповідно до затвердженого бюджету
(інформаційні та комунікаційні технології в освіті, розвиток дошкільної освіти, шкільний
автобус, шкільна парта, оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми,
спортивний майданчик, підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти,
впровадження профільного навчання, розвиток позашкільної освіти та підтримки
обдарованої молоді).
У 2012 році за рахунок коштів різних джерел фінансування, придбано шкільних меблів 78
комплектів (парта + 2 стільці), у тому числі для гімназії (30), Лозуватської ЗШ (10), Оникіївської ЗШ
(10), Плетеноташлицької ЗШ (10), Кіровської ЗШ (6), Паліївської ЗШ (12) та 259 учнівських стільців.
За рахунок позабюджетних коштів, проведено облаштування внутрішніх санвузлів у
Розсохуватській, Лозуватській, Кіровській, Паліївській, Великовисківській загальноосвітніх
школах, Мануйлівському НВК, всього вкладено 118,8 тис. грн.
До мережі Інтернет підключено усі загальноосвітні заклади, у 2012 році створено 7
блогів, працює блог школи майстер-класу. У 8 закладах освіти району створені веб-сайти.
Всі загальноосвітні школи забезпечені комп’ютерними класами ( 26 комп’ютерних
класів, з них у 2012 році, отримано 3 на суму 196,4 тис. грн., гуманітарна допомога КНР.),
за позабюджетні кошти (14,8 тис. грн.) придбано 7 окремих комп’ютерів, 3 мультимедійні
проектори на суму 9,2 тис. грн.
Забезпечено підвіз 714 учнів та 50 учителів, використано 626,1 тис. грн. (
обслуговування шкільних автобусів). Використовується 11 шкільних автобусів (денний
маршрут - 733 км), із них 3 придбано у 2012 році (кошти державного бюджету - 1074,0 тис.
грн.) для Копанської ЗШ І-ІІІ ст., Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ст., Мар’янівської ЗШ І-ІІІ
ст.
В рамках проекту ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» виконано
роботи по заміні вікон на енергозберігаючі у Мар’янівській ЗШ І-ІІІ ст. (освоєно 193,0 тис.
грн.), Лозуватській ЗШ І-ІІ ст. (181,0 тис. грн.), Якимівській ЗШ І-ІІІ ст. (190,0 тис. грн.) та
Мануйлівському НВК (162,0 тис. грн.).
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально – економічного розвитку окремих територій в поточному році проводилися
роботи по реалізації проекту «Технічне переоснащення котельні ЗОШ с. Хмельове
Маловисківського району Кіровоградської області» (загальна вартість проекту 1140,0 тис.
грн.) профінансовано 240,4 тис. грн., за рахунок державного фонду регіонального розвитку
по проекту «Спортивний зал ЗШ І-ІІІ ст. с. Хмельове» (загальна вартість проекту 1497,1 тис.
грн.), профінансовано 1415,0 тис.грн.
Проведені ремонтні роботи спортзалу у Копанській ЗШ І-ІІІ ст., освоєно 47,8 тис. грн.
Працюють харчоблоки та їдальні у 21 закладах освіти, харчується 3230 учнів, або 80,0%
від загальної кількості, із них гарячим харчуванням охоплено – 2156 (66,0%). Вартість
харчування однієї дитини 3,34 грн. (бюджетні кошти). Всього профінансовано для
організації харчування 930,5 тис. грн., з них 254,3 тис. грн. позабюджетні кошти.

На базі загальноосвітніх навчальних закладів району працювали 21 пришкільний табір,
де було охоплено відпочинком та гарячим харчуванням 1965 дітей (65 дітей-сиріт та
позбавлених батьківського піклування, 42 дітей-інвалідів, 419 дітей з багатодітних та
малозабезпечених сімей, 53 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 150 талановиті та обдаровані). На організацію відпочинку використано 289,7 тис. грн., у тому
числі кошти районного бюджету - 219,3 тис. грн., позабюджетні кошти – 70,0 тис. грн. В
стаціонарному ОК «Лісова пісня», за
кошти районного бюджету, оздоровлено 50
категорійних дітей, використано 99,9 тис. грн.
Проводились ремонтні роботи дошкільних навчальних закладів. За рахунок коштів
різних джерел фінансування, проведено реконструкцію покрівлі та заміна вікон на
металопластикові дитячого садка «Чебурашка» у м. Мала Виска, заміну вікон на
металопластикові по дитячих садках «Ромашка» у м. Мала Виска та «Берізка» с. Плетений
Ташлик, ремонт покрівлі дитячого садка «Ромашка» смт. Смоліне. На виконання даних робіт
залучено більше 800,0 тис. грн.
Пенсійне забезпечення
Станом на 1 січня 2013 року в управлінні Пенсійного фонду України в
Маловисківському районі обліковується 2019 платників єдиного внеску, із них 556
юридичних та 1463 - фізичних осіб.
За 2012 рік до бюджету Пенсійного фонду надійшло власних коштів в сумі 108,8 млн.
грн., що більше проти відповідного періоду минулого року на 13,0 млн. грн., або 13,6%. До
планових завдань виконання складає 100,0%.
Надходження єдиного соціального внеску за звітний період склали – 122,1 млн. грн., з
них по розмежуванню кошти Пенсійного фонду – 100,6 млн. грн. Бюджетоутворюючими
підприємствами є Смолінська та Новокостянтинівська шахти ДП «Схід ГЗК».
З державного бюджету на фінансування пенсійних програм надійшло – 54,4 млн. грн.,
по перерозподілу – 141,0 тис. грн., з Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття – 46,8 тис. грн., з Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань – 178,4 тис. грн.
Протягом року забезпечено своєчасне фінансування витрат на виплату пенсій. З початку
року видатки склали 194,9 млн. грн. Середній розмір пенсійної виплати за звітний період
складає 1231,0 грн. (ріст проти 2011 року склав – 151,50 грн.). Забезпеченість власними
коштами до видатків на виплату пенсій - 55,8 %.
Станом на 1 січня 2013 року 7 банківських установ здійснюють операції по
обслуговуванню поточних рахунків пенсіонерів району з виплати пенсій, або 47,1% до
загальної кількості одержувачів пенсій.
Пенсію за віком отримують 10800 осіб (82,4%), по інвалідності - 1300 осіб (9,9%), по
втраті годувальника – 600 осіб (4,6%), за вислугу років – 300 осіб (2,3%) , соціальні – 100
осіб (0,8%). На обліку перебуває 1373 ветеранів війни, із них: інвалідів війни - 35 осіб,
учасників бойових дій - 26 осіб, учасників війни (тил) - 37 осіб.
Важливою складовою соціальних ініціатив Президента України є підвищення рівня
пенсійного забезпечення громадян. Протягом 2012 року забезпечено своєчасне проведення
перерахунків пенсій на виконання законів України, постанов Кабінету Міністрів України,
проведено 236 зустрічних перевірок правильності видачі документів, за якими здійснюється
призначення пенсій та їх уточнення (виявлені порушення усунуті).
Борг до Пенсійного фонду України в районі склав 1686,7 тис. грн., з якого: 1613,3 тис.
грн. – недоїмка по страхових внесках (протягом року зменшено на 210,4 тис. грн.); 73,4 тис.
грн. – борг по фінансових санкціях та пені.
Найбільша питома вага 98,7%, або 1665,5 тис. грн. припадає на підприємства, по яких
порушено справу про банкрутство, визнано банкрутами (ДП «Маловисківський спиртовий
завод», УЖКГ Смолінської селищної ради); 1,3% рахується за платниками з дієвим статусом
боргу (29,4 тис. грн.).

З метою скорочення боргу, до органів Державної виконавчої служби, передано вимог на
суму 61,7 тис. грн., судових рішень на 114,3 тис. грн., направлено до суду позовних заяв про
стягнення боргів на суму 177,4 тис. грн. Забезпечено стягнення боргів за минулі періоди у
сумі 111,1 тис. грн.
За порушення порядку розрахунків з Пенсійним фондом України в районі нараховано
фінансових санкцій та пені в сумі 135,7 тис. грн., сплачено 62,2 тис. грн. (винесено 23
постанови про адміністративні правопорушення).
Постійно проводиться інформаційно – роз’яснювальна робота щодо запровадження
єдиного соціального внеску, зарахування страхового стажу, як складової майбутньої
пенсійної виплати, добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування, переваг отримання легальних доходів та повноти і своєчасності
сплати страхових внесків, як гарантії реалізації прав найманих працівників на пенсійне
забезпечення через засоби масової інформації району, друковану продукцію, при проведенні
зустрічей з населенням та консультативної роботи (надруковано 30 статей, проведено 16
семінарів з керівниками та бухгалтерами підприємств, 136 зустрічей з трудовими
колективами, 95 - за місцем проживання, 7 зустрічей із представниками організацій
ветеранів, 22 лекцій для молоді, 2 брифінги, 15 «Круглих столів» тощо).
Соціальне забезпечення
У 2012 році з державного бюджету місцевим бюджетам, на життєзабезпечення категорій
громадян, які підтримуються системою пільг і компенсацій, профінансована субвенція на
виплати різних видів допомог на загальну суму 41320,7 тис. грн.
Для призначення субсидії для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива та відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та
електроенергії звернулось 2888 громадян. Призначено 2569 особам. 66 громадянам
призначена субсидія за рішенням районної координаційної комісії.
Виплати державних соціальних допомог та субсидій у 2012році
Вид допомоги

Субсидія ЖКП
Субсидія СГТП
Субсидія всього
Допомога по вагітності
та пологах
Допомога до 3-х років
Допомога при
народженні дитини
Допомога на дітей , які
перебувають під опікою
Допомога одиноким
матерям
Державна соціальна
допомога
малозабезпеченим
сім’ям
Допомога інвалідам з
дитинства
Тимчасова допомога
дітям батьки, яких ухил

Затверджено
кошторисом,
тис.грн.
517,4
2089,4
2606,8
430,9

2012 рік
Профінанс
Кількість
овано,
одержувачів
тис.грн.
517,4
2569
2089,4
2329
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2569
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Середній
розмір, грн.

%, до
2011

201,40
897,12
1014,71
1077,25

138,53
125,59
129,55
89,47

7175,8
14118,4

7175,8
14118,4

2049
891

291,84
1320,46

74,44
93,22

2450,2

2450,2

76

2686,62

111,14

4828,3

4828,3

1284

313,36

101,91

4717,2

4717,2

389

1010,54

111,91

3688,3

3688,3

305

1007,73

107,51

1304,8

1304,8

364

298,71

71,73

.від сплати аліментів
Всього по допомогам
Всього по відділу

38713,9
41320,7

38713,9
41320,7

5758
8327

6723,5
4962,26

90,16
100,22

Крім того, фінансування 8 прийомних сімей, в яких знаходиться п’ятнадцять прийомних
дітей, склало 530,1 тис. грн.
Обліковується 603 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Проведено виплату компенсацій та допомог постраждалим на загальну суму 869,06 тис. грн.
(проводилось санаторно-курортне оздоровлення, всього оздоровлено 10 осіб).
Станом на 1 січня 2013 року на обліку перебуває 67 інвалідів Великої Вітчизняної війни,
232 учасників бойових дій, 997 учасників війни та 159 осіб (членів сімей загиблих та
померлих); 2904 ветеранів праці.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри разової грошової
допомоги, що виплачується у 2012 році відповідно до Законів України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»
проведена виплата щорічної разової допомоги 1619 ветеранам війни на загальну суму 516,1
тис. грн.
Протягом 2012 року 1 учаснику бойових дій, 4 учасникам війни встановлено телефони,
вкладено 1,07 тис. грн., компенсовано за телефонний зв'язок кошти в сумі 80,9 тис. грн.
Виплачено одноразову матеріальну допомогу до 9 Травня в сумі – 19,2 тис. грн. (71
чол.), до Дня громадян похилого віку – 9,86 тис. грн. (68 чол.), Дня інвалідів – 12,2 тис. грн.
(61 чол.). Компенсацію на бензин, ремонт та технічне обслуговування отримали 22 інвалідів,
вкладено – 3,12 тис. грн., на транспортне обслуговування – 6,91 тис. грн.
Видано 7 путівок на санаторно – курортне лікування, отримали компенсацію за
невикористане санаторно-курортне лікування 17 інвалідів на суму 5,36 тис. грн., забезпечено
технічними засобами реабілітації – 332 інвалідів.
Територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян, обстежується 2912 одиноко проживаючих непрацездатних
громадян та інвалідів, що потребують допомоги (1133 міських жителів, та 1779 осіб
сільських жителів).
Обсяги фінансування у 2012 році склали 3638,4 тис. грн. Крім того, надано платних
послуг на суму 75,4 тис. грн., які використані на придбання матеріалів для роботи
працівників.
До складу територіального центру входять 3 відділення: соціальної допомоги вдома
(протягом року надавались послуги 813 особам, з них 285 віком понад 80 років, 23 осіб із
значно зниженою рухомою активністю та ліжкохворі); соціально-побутової адаптації
(робота спрямована на підтримання життєдіяльності та соціальної активності пенсіонерів,
інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, послугами скористалися 909 осіб, з жовтня
2012 року приєднано відділення організації надання натуральної та грошової адресної
допомоги); соціально-медичних послуг (на обліку 1240 осіб, здійснено 9684 відвідувань,
надано 24722 послуг, проведено санітарно-просвітницькі бесіди та лекції, доставка ліків
тощо).
Відповідно наказу Міністерства соціальної політики України від 25.08.2011 року №326
«Про впровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» та
відповідно до виконання соціальних ініціатив Президента України, впроваджено інноваційні
послуги: «Університет третього віку» (здійснюється щосереди, налічується 35 слухачів),
«Соціальний офіс» (юридичні послуги, роз’яснювальна, інформативна, консультативна
робота щодо надання соціальних послуг).
Послугами «соціальне таксі» скористалися 291 особа (з них 28 інвалідів ВВВ; 11
учасників бойових дій ВВВ; 98 учасників війни; 105 дітей війни).
Продовжується співпраця між районним парламентом дітей, радою районної організації
ветеранів України та товариством Червоного Хреста. Спільні дії направлені на реалізацію

таких завдань, як забезпечення соціального захисту ветеранів війни, праці, інвалідів та людей
похилого віку, координацію дій волонтерів по наданню практичної допомоги самотнім
хворим людям похилого віку, дітям - сиротам, інвалідам у кожному населеному пункті
району.
Промислове виробництво
Значне місце в промисловості району займає добувна галузь, продукція якої становить
98,0% загального обсягу виробництва. До підприємств добувної галузі відносяться
Смолінська (забезпечено 100 відсоткове виконання планових показників по видобутку
уранової руди) та Новокостянтинівська шахти ДП «Схід ГЗК» (здійснювався видобуток
уранового концентрату, з початку 2012 року створено 20 нових робочих місць).
По підприємствах, які виробляють товарну продукцію виробництво склало 3,5 млн. грн.
В натуральному виразі вироблялися хліб та хлібобулочні вироби, здобні, макаронні
вироби, борошно пшеничне, житнє, вироби з деревини, поліграфічна продукція.
Реалізовано у 2012 році промислової продукції ( товарів, послуг) на суму 11,9 млн. грн. (
до реалізації включаються обсяги по підприємствах з виробництва та розподілення
електроенергії, газу та води). На переробну промисловість припадало 54,2% реалізованої
продукції. Значну частку в обсягах реалізованої продукції з виробництва харчових продуктів
становила реалізація продукції підприємствами з виробництва продуктів борошномельнокруп’яної промисловості, з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року №437-р «Питання
розміщення, проектування та будівництва заводу з виробництва ядерного палива для
реакторів типу ВВЕР-1000» погоджено пропозицію щодо розміщення ядерної установки на
території Кіровоградської області та схвалено техніко-економічне обгрунтування
будівництва.
4 жовтня 2012 року за участі Прем'єр-міністра України М.Я. Азарова та генерального
директора ДК «Росатом» С.В. Кірієнка було проведено церемонію закладки першого каменя
з будівництва заводу.
ТОВ «Пеллет-Експорт» в м. Мала Виска змонтовано обладнання під виробництво
пеллетів з решток сільськогосподарської продукції. Проводились пусконалагоджувальні
роботи.
Енергозабезпечення та енергозбереження
Протягом року, за рахунок різних джерел фінансування, проводились роботи по
впровадженню енергозберігаючих технологій у промислових, комунальних підприємствах,
підприємствах сільського господарства. Проведено комплекс робіт з впровадження
енергозберігаючих заходів по державних установах, житлових будівлях.
Реалізовано 3 заходи - в галузі «охорона здоров'я», 6 – в галузі «освіта». Освоєно 1,3
млн. грн. (ДБ – 0,2 млн. грн., МБ – 0,3 млн. грн., інші джерела – 0,8 млн. грн.). Економічний
ефект від впровадження даних заходів складає 0,0331 млн. грн.
Виконані роботи по заміні вікон на енергозберігаючі, технічне переоснащення котельні
ЗШ с. Хмельове, реконструкцію системи теплопостачання із заміною котлів центральної
районної лікарні.
Підготовлено та надано до Енергосервісної компанії «Гарант» Опитувальний лист на
виконання проектних робіт з капітального ремонту Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ст.
(термоізоляція стін, заміна вікон та дверей, термоізоляція покрівлі, підвалу).
Виготовлено проектно – кошторисну документацію на об’єкт «Капітальний ремонт
котельні Копанської ЗОШ І-ІІІ ст. Маловисківського району Кіровоградської області
(встановлення теплогенераторів загальною потужністю 240 кВт на альтернативному виді
палива)».
Затверджено програму енергозбереження та енергоефективності Маловисківського
району на період до 2015 року.

Здійснювався постійний моніторинг ефективності використання енергетичних ресурсів
суб’єктами господарювання, забезпечення своєчасності оплати за спожиті енергоносії серед
населення.
Використання природно – ресурсного потенціалу
Протягом 2012 року роботи проводились по Анастасіївському родовищу граніту.
Проводиться геологічна розвідка Апрельського та Залісного родовищ уранових руд. Надано
погодження районної та обласної рад на геологічне вивчення та дослідно - промислову
розробку літієвих руд Полохівського родовища на території Ленінської сільської ради.
Використання земельних ресурсів
Станом на 1 січня 2013 року в районі рахується земель державної та комунальної
власності (земель запасу та резервного фонду) 5141,51 га, з яких 1221,93 га надано
громадянам для ведення особистого селянського господарства, 593,96 га – не надані у
власність та користування, решта земель площею 3325,63 га надана для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва та городництва фізичним та юридичним особам.
Середній розмір орендної плати становить 809,86 грн. за 1 га ріллі.
Зареєстровано 12393 договорів оренди сільськогосподарських товаровиробників з
власниками земельних часток (паїв) зі ставкою орендної плати 3,0%-4,0% від кадастрової
вартості землі.
ДП «Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
виготовлено, затверджено та впроваджено в роботу 20 технічних документацій.
Проведено роботу щодо виготовлення державних актів по викупу земельних ділянок,
які перебувають у приватній власності для суспільних потреб щодо реконструкції
автомобільної дороги Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка км626+200-км636+200: (на
території Новогригорівської сільської ради, земельні ділянки загальною площею 1,2284 га,
вартістю 23977 грн., відповідно по Хмелівській сільській раді - 2,5750 га, 51078 грн.,
Березівській - 5,5854 га, 115156 грн.).
Проведено грошову оцінку на продані, протягом 2001-2012 років, земельні ділянки
несільськогосподарського призначення по Маловисківській міській, та Великовисківській,
Злинській, Березівській, Плетеноташлицькій сільських радах. Цільове використання – для
розміщення магазинів, кіосків, кафе та ін.
Проведено роботи по розмежуванню земель державної та комунальної власності на
території Кіровської та Мар'янівської сільських рад. На стадії завершення проект
землеустрою щодо встановлення і зміни меж села Хмельове.
Проведено інвентаризацію земельних ділянок ПАТ «Кіровоградобленерго» для
розміщення та обслуговування об’єктів Маловисківського РЕМ за межами населених пунктів
району.
У 2012 році, на аукціоні, продано право оренди на дві земельні ділянки площею 0,032
га терміном на 10 років на території Злинської сільської ради (будівництво та
обслуговування закладів побутового обслуговування (перукарні), розміщення та
обслуговування об’єкту торгівлі (магазин).
Підготовлено до продажу земельні ділянки державної власності на території
Маловисківської міської ради, Нововознесенської та Кіровської сільських рад.
Надано дозвіл на складання 4-х проектів землеустрою, що забезпечують екологоекономічне обґрунтування впроваджених сівозмін, упорядкування угідь, а також
розроблення заходів щодо охорони земель.
Збереження та розвиток лісових ресурсів
Розвиток лісового господарства забезпечує ДП «Оникіївське лісове господарство».
Загальна площа земель лісового фонду району становить 7158,108 га.
У 2012 році при завданні створення лісових культур 285 га, виконання складає 293,6 га
(103,0%), з них лісовідновлення на зрубах при плані 85 га, виконано – 93,6 га (110,1%).

Створення нових захисних лісових насаджень складає 100,0% до планових показників
(200га). Доповнення лісових культур на нових лісах здійснено на площі 104 га (122,3%),
догляд за культурами на нових лісах – 740 га (113,8%). Разом з тим здійснено доповнення
лісових культур на зрубах – 94 га (125,3%), догляд за лісовими культурами на площі 420 га
(140,0%).
Забезпечення ефективного використання водних ресурсів
З метою ефективності використання земель водного фонду, в платне користування
надано (фізичним та юридичним особам) 1105,6814 га, з яких під ставками 842,4980 га,
прибережна захисна смуга (пасовища) – 263,1834 га.
Середній розмір орендної плати становить 352,0 грн. за 1 га водного дзеркала.
Проводилась робота по підготовці проектно-технічної документації про набуття права
оренди на конкурсних засадах по водних об’єктах району. Протягом звітного року, аукціони
з продажу права оренди на землі водного фонду не проводилися.
Агропромисловий комплекс
Площа сільськогосподарських угідь по району складає 108,0 тис. га, з них рілля 99,9
тис. га, з якої 77,7 тис. га знаходиться в обробітку сільськогосподарських підприємств всіх
форм власності та 22,2 тис. га у господарствах населення.
У районі зареєстровано і працює 58 сільськогосподарських підприємств різних форм
власності, (26 господарських товариств, 32 приватних підприємства), 258 фермерських
господарств та 2089 одноосібників (обробляють 10520 га).
За оперативними даними, у 2012 році, обсяг виробництва валової продукції сільського
господарства, по всіх категоріях господарств (у порівняних цінах 2010 року) становить
540,5 млн. грн., в тому числі продукції рослинництва – 479,2 млн. грн., тваринництва - 61,3
млн. грн.
По сільськогосподарських підприємствах виробництво склало 344,6 млн. грн., що
становить 106,6% до відповідного періоду минулого року.
Валовий збір зернових культур у заліковій вазі по всіх категоріях господарств склав
145,8 тис. тонн, з площі – 46,5 тис. га, при середній урожайності 31,4 ц/га, в т.ч. по
сільськогосподарських підприємствах зібрано 119,0 тис. тонн, з площі – 38,2 тис. га, середня
урожайність 31,3 ц/га.
На проведення комплексу польових робіт урожаю 2012 року вкладено – 219,5 млн. грн.
(власні кошти – 208,5 млн. грн., 11,0 млн. грн. кредити банківських установ).
На весь комплекс польових робіт використано 3959 тонн мінеральних добрив у
перерахунку на діючу речовину, в тому числі під озимі культури внесено 693 тонни, під
посів ранніх ярих зернових 3266 тонни.
Під зернові культури застосовано 27,5 тонн засобів захисту рослин, вкладено 4,4 млн.
грн., внесено протруювачів 3 тонни, гербіцидів 22 тонни, фунгіцидів та інсектицидів
відповідно 4,1 та 0,4 тонни (на площі 20,9 тис. га).
У 2012 році крім репродукційного насіння посіяно 174,8 тонн елітного посівного
матеріалу зернових культур, 3 тонни сої, 0,5 тонн озимого ріпаку.
Насіннєвим господарством (ТОВ «Україна» ) реалізовано 35 тонн посівного та
садивного матеріалу високих репродукцій, вироблено 170,0 т.
Під урожай 2013 року посіяно озимих зернових культур на площі 18,1 тис. га., або
109,0% до плану (озимої пшениці – 12,1 тис. га, ячменю – 6,0 тис. га, жита – 0,01 тис. га.),
крім того,
3,9 тис. га озимого ріпаку.
Посіяно 60 тонн елітного посівного матеріалу (49 тонн озимої пшениці, 11 - озимого
ячменю).
Внесено мінеральних добрив 1800 тонн діючої речовини, що складає 100,0% до
потреби.

В господарствах району всіх форм власності у збиральній компанії працювало 155
одиниць зернозбиральних комбайнів, з них: вітчизняного виробництва 118 шт., іноземного 37 шт.
Протягом року за рахунок різних джерел фінансування сільгосппідприємствами
придбано 52 одиниці сільськогосподарської техніки, вкладено 20,7 млн. грн., з них,
придбано 18 тракторів, 8 зернозбиральних комбайнів та 26 одиниць іншої
сільськогосподарської техніки (посівна та ґрунтообробна техніка, обприскувачі).
За оперативними даними, всіма категоріями господарств району в 2012 році вироблено:
м’яса –2870 тонн, молока - 15125 тонн, яєць - 20700 тис. штук.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року виробництво збільшилось
відповідно на 65 тонн (102,3%), молока на 148 тонн (101,%), яєць на 40 тис. шт. (100,2%).
В галузі тваринництва сільськогосподарськими підприємствами району за рік
реалізовано на забій м’яса в живій вазі 196 тонни, вироблено молока 342 тонни, отримано
яєць 373 тис. шт.
В господарствах всіх форм власності району утримується 4586 голів великої рогатої
худоби, в тому числі 2529 голів корів.
У сільськогосподарських підприємствах налічується відповідно 406 гол. ВРХ, в т.ч. 129
гол. корів, ситуація у збереженні поголів’я корів, залишається складною, до початку року
чисельність зменшилась на 16 голів (11%).
За рахунок коштів суб’єктів господарювання реалізовувались інвестиційні проекти,
вкладено – 94,0 тис. грн. Завершено будівництво пункту приймання, зберігання та первинної
обробки зерна в смт. Смоліне;
В 2012 році за сприяння райдержадміністрації та громадської організації
«Кіровоградська обласна сільськогосподарська дорадча служба», створено дві громадські
організації «Об’єднання власників худоби села Розсохуватка» та в с. Копанки «Копанський
випас», які взяли в оренду природні пасовища для випасу худоби.
На фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу з державного
бюджету надійшло – 27,7 тис. грн. (пересів озимих зернових культур, постанова Кабінету
Міністрів України від 19 березня №278 «Питання надання державної підтримки галузі
рослинництва для пересіву у 2012 році озимих зернових культур»).
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 342
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року №246
«Питання нарахування податку на додану вартість, що сплачуються до державного бюджету
переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні
продукти, м’ясо і м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій
вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати», згідно
розробленого порядку, який визначає механізм використання сум податку на додану
вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного
бюджету за бюджетною програмою «Держана підтримка галузі тваринництва» бюджетні
кошти в 2012 році спрямовувалися на державну підтримку галузі тваринництва шляхом
здійснення виплати - спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання та
збереження молодняку великої рогатої худоби. Станом на 1 грудня 2012 року надійшов пакет
документів від 762 осіб (на 1158 голів), на загальну суму 539,5 тис. грн., перераховано на
рахунки у банківські установи району 328,75 тис. грн.
З метою організації стабільного і прозорого зернового ринку, формування
продовольчих ресурсів для забезпечення продовольчої безпеки району укладені
двохсторонні
угоди,
між
райдержадміністрацією
та
сільськогосподарськими
товаровиробниками.
Зарезервовано для регіональних потреб продовольчого зерна в кількості 1900 тонн,
зберігання здійснюється в 8 господарствах району.
Запроваджено постійний моніторинг ринку зерна, обсягів виробництва, споживання та
запасів зерна, динаміки цін на зерновому ринку.

Відпрацьовувалися питання забезпеченості господарств насіннєвим матеріалом,
добривами, засобами захисту рослин, паливно-мастильними матеріалами, технікою та стану
готовності техніки до проведення комплексу польових робіт, по своєчасності розрахунків за
оренду земельних та майнових паїв. З питань організації проведення польових робіт,
впровадження передових технологій вирощування основних сільськогосподарських культур
проводились з керівниками та спеціалістами господарств наради та семінари.
Видано 22 цільових направлень молоді для навчання у вищих навчальних закладах.
Працює в районі 2 стаціонарних пункти по прийманню молока, 6 пунктів штучного
осіменіння. Діє 11 ветеринарних дільниць для надання ветеринарної допомоги.
Управлінням ветеринарної медицини приділялась особлива увага щодо проведення
профілактичних заходів, проведено три семінари – про ефективне використання земель
водного фонду та риборозведення, та дотримання ветеринарно-санітарних вимог та правил
при заготівлі молока, розведенні бджіл та реалізації меду.
Впродовж звітного року проведені заходи щодо здійснення контролю та нагляду за
особливо небезпечними заразними хворобами тварин. В результаті проведеної роботи
оформлено 193 приписи та складено 217 актів про порушення ветеринарних та санітарних
норм та правил, притягнуто до адміністративної відповідальності 156 порушників, сплачено
9,3 тис. грн. штрафів.
Протягом року проведено 6904 профілактичних щеплень ВРХ проти сибірської виразки,
11585 – проти чуми свиней, 712700 – проти хвороби Ньюкасла, 10491 – проти сказу.
Проведено 4100 досліджень на туберкульоз, 4404 – на лейкоз, 1956 – на бруцельоз.
Ідентифіковано 3851 тварину.
Проведені обстеження і лабораторні дослідження по всіх ставках району. Проводились
роботи по обстеженню пасік.
Розвиток транспортної інфраструктури
У галузі транспорту та зв’язку головною метою було і залишається задоволення потреб
господарського комплексу і населення в пасажирських і вантажних перевезеннях,
поліпшення стану та безпеки транспортної мережі району, забезпечення споживачів
високоякісними послугами зв’язку.
Перевезення пасажирів в районі здійснюється приватними перевізниками, ВАТ
«Автобусний парк 13527», ТОВ «Олвісан», ПАТ «Таксомоторний парк» . У поточному році
проводилась робота з перевізниками щодо поновлення договорів, в зв’язку з закінченням
термінів їх дії, надавались пропозиції до конкурсного комітету облдержадміністрації щодо
змін до затверджених паспортів маршрутів (включення зупинок, зміни часу, та інші),
прийнято участь у їх засіданнях. Укладено 6 договорів про компенсацію витрат від
перевезення пільгових категорій пасажирів автомобільним транспортом, та 2 - залізничним,
що дозволяє належно забезпечити перевезення пасажирів.
Автобусним сполученням охоплено 96,3% населених пунктів району: маршрути
районного значення – 10, міжрайонного – 23, з них прохідні - 9).
Проведено роботу з Шевченківською дирекцією залізничних перевезень щодо відкриття
щоденного руху дизеля Шевченко – Виска, Виска – Шевченко.
Маловисківським ВДАІ РВ УМВС проводилися рейдові перевірки щодо додержання
автомобільними
перевізниками,
які
здійснюють
перевезення
пасажирів
на
внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, вимог законодавства
України про автомобільний транспорт, проведено 37. За результатами складено відповідні
акти, винесено постанови та
приписи щодо усунення виявлених порушень, до
адміністративної відповідальності притягнуто 18 посадових осіб. Виявлено 2 особи, які
незаконно здійснювали пасажирські перевезення, складено 2 протоколи за ст. 164 КУпАП.
Обстежено 97 господарств, здійснено 290 перевірок, перевірено 641 одиницю
автотранспортних засобів, видано 101 припис, складено 24 протоколів на посадових осіб.

Протягом року відбулося 4 засідання координаційної ради з питань безпеки дорожнього
руху.
Проведено обстеження переїздів по району.
Філією «Маловисківський райавтодор» обслуговується 286,3 км. автомобільних доріг
загального користування місцевого значення, з них районних доріг – 208,5 км.
На поліпшення стану існуючої мережі автомобільних доріг загального користування та
комунальної власності у 2012 році вкладено 2359,7 тис. грн., з них на експлуатаційне
утримання – 1380,1 тис. грн. (місцеві автодороги – 1097,8 тис. грн., державні автодороги –
282,3).
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 11 травня 2012 року
№247-р «Про затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області на 2012 рік», за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виконано поточний та
капітальний ремонт комунальних доріг на суму 975,481 тис. грн.
З місцевих бюджетів на ремонт комунальних доріг використано 85,3 тис. грн.
Проводились роботи щодо заміни та встановлення нових дорожніх знаків.
Створення сучасної мережі зв’язку
Послуги телефонного зв’язку надає Цех телекомунікаційних послуг №4 м. Мала Виска
Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком».
За звітний період, виконання планових завдань, по наданих послугах, складає 101,0%, до
відповідного періоду минулого року 105,5%.
В цілому по району налічується 6835 приватних телефонних абонентів, майже 85% їх
зв’язок забезпечують цифрові станції або аналоги цифрового обладнання. Встановлені і
працюють у місті Мала Виска, селищі Смоліне, селах Хмельове, Велика Виска, Оникієве,
Якимівка, Копанки, Ульянівка, Первомайське, Комсомольське.
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 1712 портів (у 2012 році – 288), в м. Мала Виска – 1168 (224) та
смт. Смоліне - 480, с. Хмельове – 64 (64). В приміщенні переговорного пункту ЦТП діє три
кабінки колективного користування, де щоденно крім вихідних, в робочий час, можна
отримати послугу доступу до Інтернет.
З використанням технології Wi-Fi (бездротовий Інтернет) діє в м. Мала Виска – 4 точки
доступу, смт. Смоліне – 1, з радіусом покриття 50-100 м по картам «Всесвіт – плюс».
Надано пропозиції до Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком» щодо встановлення
площадок широкосмугового доступу в с. Злинка.
Крім того надаються послуги мобільного зв’язку ТРИмоб Укртелеком.
Діє 15 вишок мобільного зв”язку, в тому числі - Велика Виска -2, Мала Виска- 4,
Плетений Ташлик-1, Злинка -1, Олександрівка -3, Хмельове -3, Оникієве -1.
З метою покращення мобільного зв’язку, надані пропозиції до обласної державної
адміністрації щодо населених пунктів району, які незабезпечені, або частково забезпечені
послугами з метою вирішення даного питання.
Поштові послуги надає Цех обслуговування споживачів №10 Кіровоградської дирекції
УДППЗ «Укрпошта».
За звітний період, виконання планових завдань по наданих послугах, та до відповідного
періоду минулого року складає 98,0% (низька платоспроможність населення, конкуренція з
банківськими установами, зменшення відправок посилок, витіснення письмової
кореспонденції за рахунок мобільного зв’язку).
Надається більше 18 видів послуг, вартість визначається відповідно до затверджених
тарифів на універсальні та інші послуги поштового зв’язку та тарифи на розрахунковокасове обслуговування.

Впродовж звітного періоду 2012 року вдосконалювались існуючі послуги та
впроваджувались нові, такі, як надання кредитів «Готівочка» (Дельтабанк), поповнення
рахунків стільникового зв’язку по всіх операторах.
Діють пересувні відділення зв’язку (робочі місця оснащені комп’ютерами і касовими
апаратами) у 14 радах (Новогригорівська, Якимівська, Нововознесенська, Олександрівська,
Плетеноташлицька, Оникієвська, Мар’янівська, Паліївська, Мануйлівська, Лозуватська,
Розсохуватська, Кіровська, Ленінська, Первомайська).
Житлово – комунальне господарство
На території району розташовані 4 підприємства, які надають житлово- комунальні
послуги: КП «Енерговодоканал», КП «Мала Виска Водоканал», КП «Мала Виска МКП», КП
«Мала Виска Житлово - експлуатаційна дільниця».
Фінансові результати роботи даних підприємств за 2012 рік від’ємні. Причиною такого
стану є невідповідність діючих тарифів на житлово - комунальні послуги собівартості
комунальних підприємств на виробництво даних послуг, відсутність дотації з місцевих
бюджетів на різницю в тарифах між затвердженими розмірами тарифів та економічно
обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.
З місцевих бюджетів, у звітному році, на розвиток житлово-комунальних підприємств та
на фінансову допомогу для відшкодування витрат від операційної діяльності,
профінансовано, відповідно, 288,3 тис. грн. та 510,2 тис. грн.
За січень – грудень 2012 року підприємствами надано населенню платних послуг на
суму 9652,3 тис. грн. Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги при рівні
оплати 97,5% на 1 січня 2013 року, становить 1614,8 тис. грн. (84,8% до початку 2012 року,
або менше на 290,0 тис. грн.). Для вирішення питання погашення боргу, комунальними
підприємствами району направлено до суду 18 позовних заяв про стягнення заборгованості із
споживачів, з 71 особами укладені договори реструктуризації.
На благоустрій населених пунктів залучено 1266,5 тис. грн., впродовж 2012 року
висаджено 900 шт. дерев, 290 шт. кущів та 0,24 тис.м.кв. квітників. На впорядкування
звалищ твердих побутових відходів вкладено 33,2 тис. грн.
Для покращення ситуації по благоустрою територій, міською радою для КП «Мала
Виска МКП» придбано комплектуючі до спецтехніки на суму – 30,2 тис. грн. Проводилась
робота по ліквідації несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ.
Відповідно до комплексної програми реконструкції мереж зовнішнього освітлення
Маловисківського району на 2011-2015 роки, на його відновлення, у звітному періоді
використано 157,04 тис. грн., встановлено 141 світильник, відновлено 10,1 км. мереж
зовнішнього освітлення.
В рамках регіонального проекту «Жива вода» відремонтовано та очищено 11 криниць,
на проведення лабораторного дослідження відібрано 192 проби на вміст нітратів .
За рахунок коштів інших джерел фінансування проведено поточний ремонт системи
водопостачання в с. Велика Виска, освоєно 15,9 тис. грн., на ремонт системи водопостачання
в с. Паліївка, вкладено 74,7 тис. грн.
Налічується приладів обліку холодної води: по смт. Смоліне - 4083, з них встановлено у
2012 році 56, м. Мала Виска - 2387.
На покращення технічного стану каналізаційних насосних станцій селищною радою
використано 79,2 тис. грн.
На ремонт покрівель багатоповерхівок в м. Мала Виска профінансовано 71,0 тис. грн.
(кошти місцевого бюджету), 454,9 тис. грн. (кошти населення) вкладено в смт. Смоліне.
Відповідно рекомендацій райдержадміністрації, на підставі пропозицій міського та
селищного голів, розроблено заходи по реалізації проекту «Затишний двір», які затверджені
розпорядженням голови від 18 липня 2011 року №551-р. Даним розпорядженням
затверджено склад районної робочої групи по їх реалізації. Проведено огляд благоустрою
прибудинкових територій. Облаштовано 8 дитячих майданчиків, з них в м. Мала Виска (2),

смт. Смоліне (3), Велика Виска (1), Олександрівка (1), Оникієве (1), проводились ремонтні
роботи існуючих.
Підготовка господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період була
завершена 1 жовтня 2012 року. Бюджетними установами розпочато опалення з 15 жовтня
2012 року, багатоквартирні житлові будинки, які перебувають в комунальній власності,
опалюються індивідуально. На опалювальний сезон 2012/2013 року, на споживання
природного газу, КП «Енерговодоканал» укладено угоду з ВАТ «Кіровоградгаз». Проплата
за спожитий природний газ на 1 січня 2013 року складає 71,0%, заборгованість 419,0 тис.
грн.
Забезпечення виконання місцевих бюджетів
та ефективність використання бюджетних коштів
Протягом 2012 року проводилась робота щодо реалізації вимог нормативно-правових
актів, своєчасності надходжень податків і платежів до бюджетів усіх рівнів, посилення
дисципліни суб'єктів підприємницької діяльності щодо виконання податкових зобов'язань.
У 2012 році платники податків забезпечили надходження до зведеного бюджету району
коштів у розмірі 75,1 млн. грн., що на 19,7 млн. грн., або 35,4% більше 2011 року. Завдання
щодо надходження платежів до бюджетів виконано на 116,2%, додатково бюджет отримав
10,5 млн. грн. До Державного бюджету надійшло 13,9 млн. грн., що на 48,1% більше ніж за
минулий рік, або на 1,1 млн. грн. На 102,1% виконано план по надходженню податку на
прибуток, та на 229,7% - плати за користування надрами. Надходження з податку на доходи
фізичних осіб за 2012 рік склали 46,7 млн. грн., що на 8,7 млн. грн., або 22,9%, перевищує
показник 2011 року. До місцевих бюджетів надійшло 61,2 млн. грн., що на 15,1 млн. грн., або
32,9% більше.
Станом на 1січня 2013 року податковий борг до бюджетів усіх рівнів склав 6,516
млн.грн., у тому числі перед зведеним бюджетом по податкових зобов’язаннях - 0,667
млн.грн.
Загальна кількість боржників склала 14 суб'єктів. Протягом року, за рахунок вжитих
заходів з погашення податкового боргу надійшло до бюджету 2009,5 тис. грн. Крім того,
боржникам направлено 412 податкових вимог на суму 1286,8 тис.грн.
Питома вага податкового боргу за податковими зобов’язаннями зведеного бюджету
району в загальнообласному складає 2,01% (-0,15% до початку року.)
Для інформування платників про зміни в податковому законодавстві застосовувались
регулярні публікації в засобах масової інформації. До громадськості доводились актуальні
питання з практичного застосування змін до Податкового кодексу України, основні
показники діяльності податкової інспекції, аспекти реформування податкової служби.
Підготовлено та розміщено 36 публікацій. Організовано та проведено 22 сеанси телефонного
зв’язку «гаряча лінія», 26 зустрічей з громадськістю, надано більше тисячі усних
консультацій. На інформаційних стендах в Центрі обслуговування платників податків
розміщена актуальна інформація для платників податків з питань податкового законодавства,
роботи податкового органу, запровадження нових сервісів для платників податків.
За 2012 рік доходна частина бюджету району по загальному та спеціальному фондах
виконана на 100,2%, або 162,2 млн. грн., в тому числі по доходах загального фонду
виконання складає 100,3%, або 151,8 млн. грн.
Власних та закріплених доходів надійшло до бюджету району 44,1 млн. грн., або
105,7% до планових показників. Порівняно з минулим роком, сума доходів по власних
надходженнях збільшилась на 9,4 млн. грн., в тому числі, по податку на доходи фізичних
осіб на 6,5 млн. грн.
По видах бюджету виконання по власних та закріплених доходах складає: районний
бюджет – 103,1%, міський бюджет – 113,0%, селищний бюджет – 95,2%, сільські бюджети –
112,8%.

Видаткова частина бюджету району по загальному фонду виконана на 97,6% (уточнені
призначення – 153,5 млн. грн., виконано – 149,8 млн. грн.), по спеціальному фонду – на
93,6% (уточнені призначення – 9,7 млн. грн., виконано – 9,1 млн. грн.).
Місцевих податків і зборів за рік надійшло в сумі 210,9 тис. грн., або 98,2% до плану.
Найбільша питома вага надходжень до місцевого бюджету належить податку на доходи
фізичних осіб і становить 79,3% від загальної суми власних надходжень.
Одержано дотацію вирівнювання з державного бюджету в сумі 52,3 млн. грн., або
100,0%.
Поліпшення бізнес клімату
У сфері малого підприємництва, станом на 1 січня 2012 року, на 10 тисяч осіб
наявного населення у середньому припадає 55 малих підприємств.
Найбільша кількість суб’єктів малого бізнесу району - підприємці – фізичні особи.
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) склав – 333,0 млн. грн., частка продукції
малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції – 76,4%.
Середня кількість найманих працівників – 1318 осіб, фонд оплати праці становив
22261,6 тис. грн.
Більша частина підприємств малого бізнесу 84,4%, отримали позитивний результат від
діяльності – 70721,2 тис. грн., 15,6% підприємств отримали збитки (18558,8 тис. грн.).
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування склав 52162,4 тис. грн.
прибутку. За видами економічної діяльності найбільший прибутковий фінансовий результат
від звичайної діяльності до оподаткування отримали підприємства сільського господарства.
Протягом звітного року регуляторні акти райдержадміністрацією не приймалися.
Прийом громадян та суб’єктів господарювання в дозвільному центрі проводиться
щосереди, прийом заяв щодо видачі документів здійснюється щоденно в окремому
приміщенні, послугами скористалися 1112 суб’єктів підприємницької діяльності.
Взято участь у засіданні Міжнародного інвестиційного форуму «Elisavetgrad Investment
Day – 2012» . В рамках роботи форуму відбулись індивідуальні переговори з членами
форуму.
За напрямом «Підприємець-початківець», з метою організації підприємницької
діяльності, пройшли навчання та успішно захистили бізнес-плани 25 осіб, з числа
безробітних.
Економічна безпека
Сектором по взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної
роботи апарату райдержадміністрації проводяться спільні наради за участю представників
правоохоронних органів, відповідальних за роботу по боротьбі з корупцією, органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій щодо обговорення
стану дотримання чинного законодавства по боротьбі з корупцією, надаються роз’яснення
щодо застосування норм антикорупційного законодавства щодо посадових осіб органів
виконавчої влади в разі встановлення фактів допущення ними правопорушень.
Службою ДСБЕЗП Маловисківського РВ УМВС протягом 2012 року виявлено та
викрито: 39 злочинів у сфері економіки, з них 8 - у сфері службової діяльності, 23 - в
бюджетній сфері, 3 – у сфері земельних відносин, 5- у банківській сфері.
В сфері протидії корупції виявлено 10 злочинів з ознаками кримінальної корупції, до
суду направлено 24 справи.
Із встановленої суми збитків 617,0 тис. грн. по порушених кримінальних справах,
відшкодовано – 100,0%.
Сектором Новоукраїнської МДФІ по Новомиргородському та Маловисковському
районах в Маловисківському районі проведено контрольні заходи по 8 установах району.
Робота була спрямована на посилення державного фінансового контролю за цільовим
ефективним використанням бюджетних коштів, дотриманням фінансово-бюджетної
дисципліни.

За результатами контрольних заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 8
осіб, винесено догани 2 особам.
На протязі року відшкодовано збитків на суму 93,6 тис. грн.
Зовнішньоекономічна діяльність та зовнішні зносини
З державних підприємств зовнішньо – економічною діяльністю займається ДП
«Оникіївське лісове господарство», товарна структура – деревина і вироби з деревини.
Загальний обсяг експортних поставок за січень – листопад 2012 року склав 326,3 тис. дол.
США.
Імпорт товарів за звітний період по товарній структурі – котли, машини, апарати і
механічні пристрої (звітує одне підприємство), загальний обсяг 140,0 тис. дол. США. Сальдо
186,3 тис. дол. США. Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 3 країн
світу.
Щороку райдержадміністрацією здійснюється організаційна робота щодо оновлення
бази даних комерційних пропозицій суб’єктів господарювання району, які здатні реалізувати
продукцію на зовнішньому ринку, надаються пропозиції до обласної державної
адміністрації.
Разом з тим, не вирішеними залишаються ряд актуальних проблем, які перешкоджають
розвитку району:
-дефіцит бюджету – в зв’язку з формульним розрахунком та сплатою ПДФО суб’єктами
господарювання за місцем реєстрації, а не за місцем здійснення господарської діяльності;
-недостатнє фінансування будівництва Новокостянтинівської шахти ДП «Схід ГЗК»;
-виключення розділу – Будівництво житла та інших об’єктів соціальної сфери із проекту
будівництво підприємства на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд;
-невідповідність діючих тарифів на водозабезпечення та водовідведення КП
«Енерговодоканал»;
-розробка генеральних планів населених пунктів;
-добудова газопроводу відводу Новомиргород – Мала Виска.
З метою їх вирішення направлено ряд звернень до Народних депутатів України,
обласної державної адміністрації, з різних проблемних питань, які потребують вирішення на
державному рівні.
Проводилась робота:
про вирішення питання перед Міністерством енергетики та вугільної промисловості
України про забезпечення державного фінансування, відповідно до затверджених планом
робіт, будівництва Новокостянтинівської шахти ДП «Схід ГЗК» та про затвердження в новій
редакції, відміненої, Державної програми забезпечення сталого розвитку регіону
видобування та первинної переробки уранової сировини на 2006-2030 роки, затвердженої
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року №1691;
про вирішення на державному рівні питання про виведення з переліку об’єктів права
державної власності, які не підлягають приватизації ДП «Маловисківський спиртовий
завод»;
про фінансування за рахунок коштів обласного та державного фондів охорони
навколишнього природного середовища, будівництва очисних споруд житлових селищ
цукрового та спиртового заводів;
про включення до переліку об’єктів, які будуть фінансуватися за рахунок коштів
державного бюджету у 2013 році будівництва водопровідної мережі в м. Мала Виска;
залишення розподілу коштів по ремонту доріг комунальної власності у населених
пунктах на рівні районного бюджету, та ряд інших важливих питань.
Перший заступник голови
районної державної адміністрації

С.Жанталай

