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На підставі пункту 16 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні” та розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект рішення
«Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Маловисківського
району на 2013 рік за І півріччя 2013 року»,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію начальника управління економіки та розвитку інфраструктури
районної державної адміністрації Бушко О.В. «Про хід виконання програми економічного
і соціального розвитку Маловисківського району на 2013 рік за І півріччя 2013 року»
взяти до відома.
2. Районній державній адміністрації, структурним підрозділам, 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 2013 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 2013 року.
Програма економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2013
рік затверджена рішенням районної ради від 25 грудня 2012 року №206 (далі - Програма).
Райдержадміністрацією, територіальними органами міністерств та відомств в
районі, органами місцевого самоврядування вжито ряд заходів, спрямованих на
забезпечення виконання основних показників і завдань, визначених Програмою.
Програму розміщено на офіційних веб-сайтах районної державної адміністрації та
районної ради.
З метою організації виконання та контролю за виконанням Програми видано
розпорядження голови райдержадміністрації від 27 лютого 2013 року №71-р, яким
визначено відповідальних виконавців галузевих розділів, основних показників та заходів
Програми, форми і механізми контролю за станом її виконання і звітності про хід її
реалізації.
Для забезпечення виконання пріоритетних завдань Програми внесено ряд
клопотань до обласної державної адміністрації, Народним депутатам України.
Прийнято 435 розпоряджень голови районної державної адміністрації з різних сфер
життєдіяльності регіону.
Проведено 6 тематичних апаратних нарад, розглянуто 11 актуальних питань.
З метою оперативного вирішення нагальних питань у І півріччі 2013 року
проведено 5 засідань колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 14 питань (13
планових і 1 позапланове). За результатами розгляду прийнято
14
розпоряджень голови райдержадміністрації.
Протягом звітного періоду, спільно з виконавчим апаратом районної ради,
проведено 4 семінари з керівниками органів місцевого самоврядування,
20
співбесід з головами місцевих рад по питанню наповнення бюджетів, проведено 21
виїзний прийом громадян.
Виконання завдань і заходів Програми здійснювалось у контексті реалізації
програми розвитку Маловисківського району в рамках програми «Центральний регіон –
2015» за участі органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання.
Відпрацьовано питання фінансування у 2013 році, за рахунок коштів державного
бюджету, заходів спрямованих на вирішення актуальних завдань соціально-економічного
розвитку Маловисківського району:
будівництво очисних споруд житлового селища спиртового заводу - 812,3
тис.грн.;
за рахунок субвенції з державного бюджету на:
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку - Технічне
переоснащення котельні ЗШ І-ІІІ ст. с. Хмельове 635,0 тис. грн.;
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах району – 1004,2 тис.грн., в т.ч. капітальний ремонт – 682,9
тис.грн., поточний ремонт – 321,3 тис.грн.;
погашення заборгованості з різниці в тарифах по КП «Енерговодоканал» 412,2 тис.
грн., всього передбачено на 2013 рік 712,9 тис.грн.
За рахунок централізованих заходів на:
придбання 2-х шкільних автобусів для перевезення дітей та вчителів до
загальноосвітніх закладів – 636,7 тис.грн.;
медикаменти - 562,7 тис.грн.
За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на:
заміну котлів із переведенням на альтернативні види палива в закладах соціально
культурної сфери 284,9 тис.грн.;

оздоровлення дітей 64,2 тис.грн.;
програму працевлаштування молоді 3,0 тис.грн.;
преміювання переможців щорічного обласного конкурсу населений пункт
Кіровоградської області найкращого благоустрою – 25,0 тис.грн. с. Оникієве.
Субвенція з Новоукраїнського районного бюджету в сумі 7,0 тис.грн. на підвіз
дітей.
За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища:
будівництво очисних споруд житлового селища цукрового заводу - 786,3 тис.грн.
(співфінансування з бюджету міської ради 102,0 тис.грн.).
Передбачено розписом районного бюджету асигнувань по 44 програмах, на суму
2426,8 тис.грн. У І півріччі профінансовано 1625,5 тис.грн.
У рамках виконання основних завдань і заходів Програми галузі промисловості у І
півріччі 2013 року забезпечено у добувній промисловості – звичайний режим роботи
Смолінської шахти ДП «Схід ГЗК», продовження будівництва Новокостянтинівської
шахти ДП «Схід ГЗК», на що залучено 10,1 млн. грн., створено 35 нових робочих місць.
Вирішено ряд важливих питань щодо будівництва сучасного заводу з виробництва
ядерного палива на території смт. Смоліне. Проводиться робота щодо державної
реєстрації права власності на земельні ділянки та договорів оренди даних ділянок на яких
розпочнеться будівництво.
Укладено договір на проведення комплексної державної експертизи проекту
будівництва заводу з виробництва ядерного палива між ПрАТ «Завод з виробництва
ядерного палива» та ДП «Укрдержбудекспрертиза». Проектно-кошторисна документація
надана ДП «УкрНДПРІпромтехнології» на експертизу в повному обсязі. Розробляється
тимчасове положення про відбір генерального підрядника.
Підприємствами, які виробляють товарну продукцію вироблено товарів на суму 4,3
млн.грн. (114,3% до відповідного періоду минулого року).
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 6,5 млн.грн. В загальному
обсязі реалізації 52,3% припадає на підприємства переробної промисловості, 26,2% підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.
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.
У галузі сільського господарства введено в експлуатацію Смолінський елеватор
ПрАТ «Полтавське ХПП», створено 35 нових робочих місць, продовжуються роботи щодо
застосування крапельного зрошування для вирощування овочів відкритого ґрунту на базі
СТОВ АФ «Маяк», освоєно 0,5 млн.грн.
Обсяг інвестицій на придбання техніки складає 5,8 млн.грн.
Виробництво валової продукції за І півріччя 2013 року по сільськогосподарських
підприємствах (крім малих) склало 11814,7 тис. грн., або 244,4% до відповідного періоду
минулого року.
Обсяг виробництва продукції рослинництва за звітний період склав
9936,5 тис.
грн. (370,7%).
У тваринництві порівняно з відповідним періодом минулого року допущено спад
на 11,3%, обсяг виробництва продукції тваринництва склав 1878,2 тис. грн.
Скорочено поголів’я свиней на 16%, птиці на 97,5% (припинення виробничої
діяльності ПАТ «Птахофабрика Маловисківська»).
Для забезпечення виконання завдання щодо зовнішньоекономічної діяльності
підготовлені інвестиційні пропозиції підприємств та направленні до обласної державної
адміністрації для включення до буклетів - Інвестиційні пропозиції Кіровоградської
області.
У зовнішній торгівлі району за січень – травень 2013 року експорт склав 96,1 тис.
дол. США. Основу товарної структури експорту становили деревина і вироби з деревини.
Імпорт становив 106,2 тис.грн., товарна структура машини, обладнання та механізми.

Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 1 квітня 2013 року склав
10448,8 тис. дол. США, або 100,0% до обсягів на початок року.
Учасниками інвестиційної діяльності в І кварталі 2013 року були 4 суб’єкта
господарювання.
По споживчому ринку та захисту прав споживачів, забезпечено ріст обороту
роздрібної торгівлі у січні – березні на 15,4%, за усіма каналами реалізації реалізовано
товарів на суму 76,2 млн. грн. Абсолютний приріст обороту роздрібної торгівлі на одну
особу за І квартал 2013 року: 223,8 грн.
За І півріччя 2013 року реалізовано послуг населенню на суму 1449,9 тис. грн., що
на 383,4 тис. грн. більше ніж у І півріччі 2012 року (135,9%).
Забезпечено щодекадні моніторинги цін у торгівельній мережі та роботи
соціальних відділів.
Ціни на основні продовольчі товари в районі не перевищували середньо - обласних
показників, споживчий ринок насичений продуктами харчування в широкому асортименті
та достатньому обсязі.
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 періоду господарства району взяли участь у 8 ярмаркових
заходах, з продажу сільськогосподарської продукції, з них 6 у м. Кіровограді, 2 у
районному центрі. Реалізовано продукції на суму 105,0 тис. грн.
Суб’єкти господарювання району є постійними учасниками виставки-ярмарку
«Купуй Кіровоградське».
З різних питань по захисту прав споживачів
звернулося 10 осіб, всі звернення задоволені.

до

райдержадміністрації

Щодо виконання завдань у фінансовій сфері, план по власних та закріплених
доходах виконано на 122,0% (план 9,5 млн.грн., факт 11,6 млн.грн.). До відповідного
періоду минулого року виконання складає 123,7%, надходження збільшено на 2,2 млн.грн.
Станом на 1 липня 2013 року середньомісячна заробітна плата по району склала
2878 грн. У відсотковому відношенні становить 105,9% до звітного періоду 2012 року.
По виконанню завдань у частині погашення заборгованості по заробітній платі з
початку року проведено 7 засідань районної комісії з питань забезпечення своєчасності і
повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано
54 керівники
підприємств – боржників.
Заборгованість по економічно – активних підприємствах відсутня.
Разом з тим залишаються борги по підприємствах – банкрутах, а саме: Смолінське
УЖКГ 1,9 тис. грн. – судова справа, ТОВ «ВІК» 33,8 тис. грн. - вирішується питання про
продаж майна, ДП ДАК «Хліб України «Хлібна база №78» 19,6 тис. грн. – судова справа,
ДП «Маловисківський спиртовий завод» 5,9 тис.грн., процедура розпорядження майном.
Всього заборгованість із виплати заробітної плати по підприємствах банкрутах складає
61,2 тис. грн.
У рамках реалізації завдань щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості
населення районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та
«тіньової» зайнятості населення проведено 9 рейдів, в ході яких обстежено 196 суб’єктів
господарювання. У 7 приватних підприємців виявлено 10 працівників без належного
оформлення трудових відносин. Легалізовано 8 робочих місць.
Протягом І півріччя 2013 року створено 272 нових робочих місць, або 49,5% до
річного завдання (550 робочих місць), у тому числі юридичними особами - 109, фізичними
особами – підприємцями - 44, працівники, що працюють у таких осіб за трудовими
договорами – 119.
Разом з тим, співвідношення кількості створених і ліквідованих робочих місць на 1
липня 2013 року складає 151,1%. Ліквідовано – 180, в тому числі 63 - фізичними особами
– підприємцями, 117 - працівники, що працюють у таких осіб за трудовими договорами.

Станом на 1 липня 2013 року кількість зареєстрованих безробітних склала 1062
осіб (-195 до початку звітного року), або 84,5%. Частка осіб з повною вищою освітою
становила 7,3%, базовою вищою – 15,1%, професійно-технічною – 36,1%, повною
загальною середньою – 34,0%, базовою загальною середньою та початковою освітою –
7,5%.
Кількість зареєстрованих у центрі зайнятості вільних робочих місць станом на
01.07.2013 року становила 60 одиниць. Навантаження на вільне робоче місце становило 18
осіб.
Упродовж звітного періоду високим був попит на професії та спеціальності,
пов’язані з наявністю високого рівня кваліфікації.
Питома вага працевлаштованих серед незайнятих громадян становила 30,5%. За
видами економічної діяльності найбільш вагомими обсяги працевлаштування були на
підприємствах сільського господарства, оптової й роздрібної торгівлі – 69,7% незайнятих
громадян.
Загальна чисельність незайнятих громадян, охоплених активними заходами
сприяння зайнятості, у І півріччі 2013 року становила 1382 чол.
У рамках виконання програмного завдання щодо поліпшення якості надання
житлово-комунальних послуг проводились роботи щодо відновлення мереж зовнішнього
освітлення, встановлено 151 одиницю світлоточок, використано 98,6 тис.грн.
На благоустрій населених пунктів залучено 150,0 тис.грн., в тому числі
50,0
тис.грн. позабюджетні кошти.
Використано 70,8 тис.грн. на ремонт систем водопостачання.
За кошти різних джерел фінансування проведено ремонт покрівель
багатоповерхівок, вкладено 18,8 тис.грн.
Вжито заходи щодо покращення стану санітарної очистки населених пунктів, та
ТПВ на суму 12,9 тис.грн., ліквідовано 29 несанкціонованих сміттєзвалищ вкладено 22,7
тис.грн.
Рівень оплати населенням житлово – комунальних послуг станом на
1 липня
2013 року склав 110,4%.
Заборгованість населення за спожиті житлово – комунальні послуги склала 1184,9
тис. грн., і зменшилась до початку звітного року на 429,9 тис. грн.
З метою виконання завдань щодо обсягу введення в експлуатацію житла станом на
1 липня 2013 року введено в експлуатацію 464 м2 .
Загальні обсяги виконаних будівельних робіт за січень – червень 2013 року склали
10,8 млн. грн., або 102,7% до відповідного періоду 2012 року.
У гуманітарній сфері реалізовано заходи програми щодо стабільного
функціонування закладів та поліпшення якості надання ними послуг населенню.
У рамках реалізації завдань програми щодо поліпшення якості надання освітніх
послуг вжито заходи щодо охоплення дітей дошкільною освітою, проведено роботу із
комп'ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів, продовжувалась робота по
оновленню шкільних меблів, придбано 26 комплектів, вкладено 17,0 тис.грн. За рахунок
коштів державного бюджету надійшло в район 2 шкільні автобуси, всього налічується
13, забезпечено підвіз дітей та учнів, використано у І півріччі 407,4 тис.грн.
Належна увага була приділена літньому оздоровленню дітей, працювали
19
пришкільних таборів, охоплено відпочинком та гарячим харчуванням 2316 дітей. На
організацію відпочинку за рахунок коштів різних джерел фінансування вкладено 276,4
тис.грн.
Проводились капітальні та поточні ремонти закладів. Станом на 1 липня 2013 року за
рахунок коштів різних джерел фінансування виконано робіт на суму 676,8 тис. грн., в тому числі по
дошкільних навчальних закладах на 174,0 тис.грн., загальноосвітніх навчальних закладах - 496,6
грн., позашкільних навчальних закладах - 6,2 тис.грн.
У шести закладах освіти проводились роботи по облаштуванню внутрішніх
туалетів, вкладено 95,3 тис.грн., роботи продовжуються.

Видатки на утримання установ освіти, при кошторисних призначеннях з
урахуванням змін станом на 1 липня поточного року склали 32659,4 тис. грн. (93,4% до
планових призначень). Із них направлено на виплату заробітної плати – 81,0%, енергоносії
– 12,8%, харчування – 2,7%, інші послуги – 3,5%.
У галузі охорона здоров’я продовжується робота щодо поліпшення матеріальнотехнічної бази. Придбано у звітному періоді поточного року
16 одиниць
медичного обладнання на суму 262,0 тис.грн.
На проведення ремонтних робіт по відділеннях ЦРЛ, за рахунок коштів різних
джерел фінансування, вкладено 217,4 тис. грн.
Продовжується робота щодо організації діяльності Центру первинної медикосанітарної допомоги (утворено юридичну особу – комунальний заклад «Маловисківський
центр первинної медико-санітарної допомоги»).
Протягом звітного періоду 2013 року в стаціонарі ЦРЛ проліковано
3904
хворих.
Рівень госпіталізації в розрахунку на 100 жителів становить 14,3, або на рівні 2012
року.
Загальною диспансеризацією охоплено 19324 чол.
Видатки на утримання установ охорони здоров’я, при кошторисних призначеннях з
урахуванням змін склали 10822,1 тис. грн. (98,5% до планових призначень). Із них
направлено на виплату заробітної плати – 77,8%, енергоносії – 5,6%, медикаменти – 1,5%,
харчування – 1,8%, інші послуги – 13,3%.
На розвиток галузі культура, в т.ч. на проведення масових заходів по загальному
фонду місцевих бюджетів району спрямовано 4023,5 тис.грн., взято участь у
Всеукраїнських, обласних та районних заходах.
Проводились ремонти закладів культури. За рахунок різних джерел фінансування
вкладено 259,8 тис. грн.
На зміцнення матеріально-технічної бази вкладено – 129,4 тис.грн.
Видатки на утримання установ культури, при кошторисних призначеннях з
урахуванням змін склали 3968,0 тис. грн. (84,0% до призначень). Із них направлено на
виплату заробітної плати – 86,8%, енергоносії – 7,1%, інші послуги – 6,1%.
Вжито заходи щодо виконання завдань програми у частині розвитку масових видів
спорту, профінансовано 14,7 тис. грн.
Чисельність наявного населення на 1 липня 2013 року по району складає 44714
осіб, постійного – 44400 осіб.
Загальне скорочення чисельності населення на 1 липня 2012 року – 176 осіб.
Основним фактором зменшення чисельності населення в районі, як і в цілому в області, є
його природне скорочення.
Сальдо міграції у звітному періоді склало
-17 осіб.

