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самоврядування в Україні» та розглянувши поданий районною державною адміністрацією
звіт «Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Маловисківського
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В И Р І Ш И Л А:
1. Звіт районної державної адміністрації «Про хід виконання програми економічного і
соціального розвитку Маловисківського району на 2014 рік за І півріччя 2014 року»
затвердити.
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
2014 рік, яких не було досягнуто у звітному періоді.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради

С.Сосновська

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання програми економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2014 рік за І півріччя 2014 року
Програма економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2014 рік
затверджена рішенням районної ради від 25 грудня 2013 року №276 (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
доручення голови райдержадміністрації, яким визначено відповідальних виконавців
галузевих розділів, основних показників та заходів Програми, форми і механізми контролю за
станом її виконання і звітності про хід її реалізації.
Для забезпечення виконання пріоритетних завдань Програми внесено ряд клопотань
до обласної державної адміністрації.
Прийнято 397 розпоряджень голови районної державної адміністрації з різних сфер
життєдіяльності регіону.
Проведено 12 тематичних апаратних нарад, розглянуто 23 актуальні питання.
З метою оперативного вирішення нагальних питань, у І півріччі 2014 року проведено
6 засідань колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 24 питання (23 планових і 1
позапланове). За результатами розгляду прийнято
24 розпорядження голови
райдержадміністрації.
Протягом звітного періоду, спільно з виконавчим апаратом районної ради, проведено
7 семінарів з керівниками органів місцевого самоврядування,
20 співбесід з головами
місцевих рад по питанню наповнення бюджетів, проведено 52 виїзних прийомів громадян.
У рамках виконання основних завдань і заходів Програми по галузі промисловості у І
півріччі 2014 року забезпечено у добувній промисловості – звичайний режим роботи
Смолінської шахти ДП «Схід ГЗК», продовження будівництва Новокостянтинівської шахти
ДП «Схід ГЗК», на що залучено 10,3 млн. грн., (власні кошти підприємства, 12,3% від
загальної вартості будівництва). Обсяг видобутої руди складає 100% до планових завдань.
Продовжуються роботи у ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» на території
смт. Смоліне. Проводилась підготовка майданчиків під об’єкт, здійснюється прокладка мереж
водопостачання та електропостачання, створено 4 нові робочі місця.
Підприємствами, які виробляють товарну продукцію, вироблено товарів за січень –
червень 2014 року на суму 3,0 млн. грн. В натуральному виразі вироблялися хліб та
хлібобулочні вироби, макаронні вироби, борошно пшеничне, вироби з деревини,
поліграфічна продукція.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 5,0 млн.грн. В загальному обсязі
реалізації 46,6% припадає на підприємства переробної промисловості, 27,1% на підприємства
з виробництва та розподілення електроенергії, газу, 26,3% – на забір, очищення та
постачання 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 підлягає до збирання ранніх зернових та
зернобобових культур на площі 24066 га, з них: озимих зернових культур
15916 га,
ранніх ярих зернових 8150 га., крім того, ріпаку - 3519 га.
Орієнтовно, для збирання ранніх зернових, зернобобових культур та ріпаку планується
залучити 50,3 млн. грн., джерела фінансування - власні кошти суб’єктів господарювання.

З 24 червня 2014 року, станом на 1 липня 2014 року зібрано 437 га озимого ячменю,
валовий збір 1411 тонн, урожайність 32,3 ц/га. Жнива розпочали
5 суб’єктів
господарювання.
Під урожай 2014 року посіяно 10 тонн еліти - озимих культур, 31 тонну - ярих
культур, а також насіння першої репродукції озимих та ярих зернових культур.
Внесено 3561 тонн мінеральних добрив у перерахунку на діючу речовину.
При вегетації
ранніх зернових та зернобобових культур посіви оброблені
гербіцидами ( 21,9 тис. га), фунгіцидами та інсектицидами (20,9 тис. га), внесено 15,7 тонн,
на загальну суму 4,2 млн. гривень.
Господарствами району на збір урожаю 2014 року планується залучити 197 одиниць
зернозбиральної техніки.
У тваринництві порівняно з відповідним періодом минулого року по всіх категоріях
господарств поголів’я ВРХ збільшилося на 0,9%, збільшено обсяги виробництва м’яса
(реалізація худоби та птиці у живій вазі) на 0,9%, молока на 0,3%, яєць на 0,5%.
Станом на 1 липня 2014 року утримувалось ВРХ – 5450 голів, в тому числі корів 2540,
свиней 12900 голів, птиці – 218000 голів.
По сільськогосподарських підприємствах порівняно з відповідним періодом минулого
року допущено спад виробництва продукції тваринництва, (реалізація) м’яса зменшилась на
12 тонн (11%), молока на 31 тонну (16%). За звітне півріччя реалізовано на забій м’яса в
живій вазі 99 тонни, вироблено молока 164 тонни.
Налічується ВРХ 415 голів, в тому числі корів 131.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року поголів’я великої рогатої худоби
зменшилось на 50 голів (11%), корів на 39 голів (23%), поголів’я свиней на 17 голів (1%),
птиці на 729 голів (86%).
Обсяг інвестицій на придбання техніки складає 26,9 млн.грн.
Продовжуються роботи щодо застосування крапельного зрошування для вирощування
овочів відкритого ґрунту на базі СТОВ АФ «Маяк», та будівництво елеватора І черга на базі
ФГ «Флоря».
Протягом І півріччя 2014 року зареєстровано 1045 земельних ділянок в Державному
земельному Кадастрі та видано таку ж кількість витягів.
Фізичним особам надано 16 дозволів на розроблення проектів землеустрою для
ведення особистого селянсько-фермерського господарства у власність, надано 3 дозволи
юридичним особам на розроблення проектів землеустрою під господарські двори.
Продано 2 земельні ділянки комунальної власності несільськогосподарського
призначення (Маловисківська міська рада). Фактично надійшло коштів від продажу, до
місцевого бюджету, в сумі 12,5 тис. грн.
В стадії розробки проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
адміністративно-територіальних одиниць на території Мануйлівської
(с.
Мануйлівка, с. Лутківка), Плетеноташлицької (с. Плетений Ташлик,
с.
Шевченкове, с. Первомайськ), Олександрівської та Розсохуватської сільських рад.
Середній розмір орендної плати за використання земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності складає 780,87 грн. за 1 га, що
становить 4,0% від нормативної грошової оцінки 1 га ріллі.
Середній розмір орендної плати за використання земельних часток (паїв) складає 746,0
грн. за 1 га, що становить 3-4% від нормативної грошової оцінки 1 га ріллі.
З юридичними та фізичними особами укладено та зареєстровано
68 договорів
оренди земель водного фонду.
Річна орендна плата за використання земель водного фонду згідно договорів оренди
складає 393,6 тис. грн.
Середній розмір орендної плати становить 352,0 грн. за 1 га водного дзеркала.

Здійснювався постійний моніторинг ефективності використання енергетичних
ресурсів суб’єктами господарювання, забезпечення своєчасності оплати за спожиті
енергоносії серед населення.
Завершено роботи по реалізації проекту капітальний ремонт котельні Копанської ЗОШ
І-ІІІ ст., протягом звітного періоду підключено 3 котли до нової димової труби та до мережі
опалення закладу. Проведено пробний запуск котлів.
Готується пакет документів для введення в експлуатацію.
В січні 2014 року благодійним фондом «Разом з КЕРНЕЛ» встановлено
металопластикові вікна в Злинській ЗШ №2 І-ІІІ ст. Замінено 45 вікон на енергозберігаючі
склопакети, вкладено коштів в сумі 115,0 тис.грн.
У галузі транспорту, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» із
змінами та доповненнями, 1 квітня 2014 року проведено конкурс з перевезення пасажирів на
внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування Злинка – Мала Виска
та Мала Виска – Лутківка (ч/з Мануйлівку). Переможцем конкурсу визначено ФОП Рибій
Л.І., 3 квітня 2014 року укладено договори на перевезення пасажирів за даними маршрутами.
Відпрацьовувалися проблемні питання у сфері перевезення з департаментом
інфраструктури та промисловості облдержадміністрації.
Протягом звітного року відбулося 2 засідання координаційної ради з питань безпеки
дорожнього руху.
На поліпшення стану існуючої мережі автомобільних доріг загального користування
та комунальної власності у звітному періоді 2014 року вкладено 522,3 тис. грн., з них на
експлуатаційне утримання – 501,7 тис. грн., прямі договора – 20,6 тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на поточний та
капітальний ремонт комунальних доріг передбачено коштів в сумі 1264,9 тис. грн.
(капітальний – 861,7 тис.грн; поточний - 403,2 тис.грн.).
З місцевих бюджетів на ремонт комунальних доріг використано 18,7 тис. грн.
Для забезпечення виконання завдання щодо зовнішньоекономічної діяльності
проводилась робота щодо оновлення інвестиційних пропозицій, інвестиційних об’єктів, у
тому числі інформація про земельні ділянки, які можна запропонувати інвесторам,
комерційних пропозицій для суб’єктів господарювання району. Пропозиції надані до
обласної державної адміністрації для включення до презентаційних матеріалів щодо
інвестиційних потреб економіки області.
У зовнішній торгівлі району за січень – червень 2014 року експорт склав
1020,6 тис.
дол. США. Основу товарної структури експорту становили деревина і вироби з деревини,
зернові культури. Імпорт становив 36,5 тис.грн., товарна структура машини, обладнання та
механізми, авторська підтримка експертизи проекту. Сальдо 984,1 тис. дол. США.
Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 1 квітня 2014 року склав 10448,8
тис. дол. США, або 19,9% до обсягів на початок року.
Учасниками інвестиційної діяльності були 5 суб’єктів господарювання:
ТОВ «Агро
- Прім» (розвиток сільського господарства), ТОВ «Юлком» (добування руд кольорових
металів), ТОВ «Елеватор Злинка» (послуги по зберіганню зерна),
ТОВ «Гранпарк»
(декоративна обробка каменю), ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» (виробництво
ядерних матеріалів).
По споживчому ринку, забезпечено ріст обороту роздрібної торгівлі на 1,8%,
підприємствами району реалізовано споживчих товарів на суму 26,3 млн.грн., за усіма
каналами реалізації реалізовано товарів на суму 83,4 млн. грн. Абсолютний приріст обороту
роздрібної торгівлі на одну особу: 100,9 грн. Продаж непродовольчих товарів за цей період
склав 16,6 млн.грн. (63,4% загального обсягу роздрібного товарообороту району).
Реалізовано послуг населенню на суму 1,3 млн. грн., що на 8,3% більше ніж у
відповідному періоді минулого року.
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.
Протягом звітного періоду господарства району взяли участь у 2 ярмаркових заходах,
з продажу сільськогосподарської продукції, у м. Кіровограді. Реалізовано продукції на суму
30,3 тис. грн.
З різних питань по захисту прав споживачів до райдержадміністрації звернулося 8
осіб, всі звернення задоволені.
Щодо виконання завдань у фінансовій сфері, план по власних та закріплених доходах
виконано на 107,4% (план 21,0 млн.грн., факт 22,5 млн.грн.). До відповідного періоду
минулого року виконання складає 106,3%, надходження збільшено на 1,3 млн.грн.
У територіальному розрізі виконання планових показників складає: районний бюджет
– 111,7%, сільські бюджети – 102,3%, міський бюджет – 114,8%, селищний бюджет – 93,7%.
Виконання розрахункових показників Міністерства фінансів України по доходах
загального фонду, що враховуються при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів
становить 107,6% ( розрахунки – 17,1 млн.грн., факт – 18,5 млн.грн.)
Платники податків забезпечили надходження до зведеного бюджету району коштів у
розмірі 6,9 млн. грн., з них до Державного бюджету надійшло 1,1 млн. грн., до місцевого
бюджету надійшло 5,8 млн. грн.
Проблемним питанням є наявність податкового боргу до бюджетів усіх рівнів (з
урахуванням боргу підприємств банкрутів), який склав 6,6 млн. грн. Приріст до початку року
склав 361,9 тис.грн.
Станом на 1 липня 2014 року середньомісячна заробітна плата по району склала 3118
грн. У відсотковому відношенні становить 108,3% до звітного періоду 2013 року. Фонд
оплати праці склав 141,0 млн.грн.
Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано у працівників підприємств добувної
промисловості – 4730,5 грн.
З початку року обстежено 200 підприємств, з них по дотриманню мінімальних
гарантій в оплаті праці – 43, по легалізації заробітної плати та «тіньової» зайнятості
населення – 143, по колективних договорах – 14.
По виконанню завдань у частині погашення заборгованості по заробітній платі з
початку року проведено 5 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
39 керівників підприємств –
боржників.
Заборгованість по заробітній складає 188,1 тис.грн., в тому числі заборгованість по
економічно активних підприємствах – 134,7 тис.грн., по підприємствах - банкрутах - 53,4
тис. грн.
Боржники: ТОВ «ВІК» - 33,8 тис. грн. - вирішується питання про продаж майна,
вживаються заходи щодо розміщення оголошення про продаж на сайті Міністерства юстиції
України, ДП ДАК «Хліб України «Хлібна база №78» - 19,6 тис. грн. – судова справа, філія
«Маловисківський райавтодор» - 41,4 тис.грн.,
КП «Мала Виска Водоканал» - 40,3
тис.грн., КП «Енерговодоканал» - 53,0 тис.грн.
По пенсійному забезпеченню планові показники за І півріччя 2014 року по власних
надходженнях виконано на 126,7%, надійшло 6564,1 тис.грн. По єдиному соціальному внеску
виконано на 105,0% , або 66189,8 тис.грн.
Пенсію отримують 12852 осіб, виплати здійснюються вчасно.
Реалізуються завдання щодо соціального захисту громадян. У звітному періоді 2014
року з державного бюджету місцевим бюджетам, на життєзабезпечення категорій громадян,
які підтримуються системою пільг і компенсацій, профінансована субвенція на виплати
різних видів допомоги на загальну суму 34291,0 тис. грн., в тому числі з державного
бюджету, на різні види виплат, надійшла допомога в сумі 1007,2 тис.грн., з обласного
бюджету надійшло коштів в сумі 610,6 тис.грн.
На відшкодування оплати житлово – комунальних послуг та електроенергії –
призначено субсидії - 1830 сім’ям, на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу,

твердого та рідкого пічного побутового палива призначено субсидії - 1830 сім’ям, кількість
сімей, які отримали субсидії складає 723.
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 8 рейдів, в ході яких обстежено 143 суб’єкти
господарювання. У 8 приватних підприємців виявлено
13 працівників без належного
оформлення трудових відносин. Легалізовано
3 робочі місця.
Роз’яснення щодо недопущення використання робочої сили з порушенням трудового
законодавства висвітлювалися в районній газеті «Маловисківські вісті».
Протягом І півріччя 2014 року створено 306 нових робочих місць, або 52,8% до
річного завдання (580 робочих місць), у тому числі юридичними особами – 91, фізичними
особами – підприємцями - 72, працівники, що працюють у таких осіб за трудовими
договорами – 143.
Разом з тим, співвідношення кількості створених і ліквідованих робочих місць на 1
липня 2014 року складає 131,3%. Ліквідовано – 233, в тому числі 127 - фізичними особами –
підприємцями, 106 - працівники, що працюють у таких осіб за трудовими договорами.
Станом на 1 липня 2014 року кількість зареєстрованих безробітних склала 1116 осіб (310 до початку звітного року), або 78,3%. Частка осіб з повною вищою освітою становила
6,6%, базовою вищою – 13,4%, професійно-технічною – 40,6%, повною загальною середньою
– 31,7%, базовою загальною середньою та початковою освітою –7,7%.
Кількість зареєстрованих у центрі зайнятості вільних робочих місць станом на 1 липня
поточного року становила 59 одиниць. Навантаження на вільне робоче місце становило 19
осіб. Продовж звітного періоду високим був попит на професії та спеціальності, пов’язані з
наявністю високого рівня кваліфікації.
Питома вага працевлаштованих серед незайнятих громадян становила 29,8%. За
видами економічної діяльності найбільш вагомими обсяги працевлаштування були на
підприємствах сільського господарства, оптової й роздрібної торгівлі – 70,7% незайнятих
громадян.
Загальна чисельність незайнятих громадян, охоплених активними заходами сприяння
зайнятості, у І півріччі 2014 року становила 1407 чол.
У громадських та тимчасових роботах взяли участь 409 безробітних, що становить
17,7% від загальної кількості безробітних.
У рамках виконання програмного завдання щодо поліпшення якості надання житловокомунальних послуг проводились роботи щодо відновлення мереж зовнішнього освітлення,
встановлено 40 одиниць світлоточок, вкладено 26,6 тис.грн., на виготовлення проектнокошторисної документації використано
3,0 тис.грн.
На благоустрій населених пунктів залучено 151,0 тис.грн., в тому числі 10,0 тис.грн.
позабюджетні кошти.
Використано 16,2 тис.грн. на ремонт систем водопостачання в м. Мала Виска.
Вжито заходи щодо покращення стану санітарної очистки населених пунктів, та ТПВ
на суму 10,3 тис.грн., ліквідовано 8 несанкціонованих сміттєзвалищ.
Рівень оплати населенням житлово – комунальних послуг станом на
1 липня
2014 року склав 108,4%.
Заборгованість населення за спожиті житлово – комунальні послуги склала 1017,1 тис.
грн., і зменшилась до початку звітного року на 299,9 тис. грн.
Заборгованість бюджетних установ та організацій, що фінансуються з місцевих
бюджетів за спожиті житло-комунальні послуги складала 106,0 тис.грн., з них Смолінська
селищна рада – 74,0 тис.грн., відділ освіти райдержадміністрації 32,0 тис.грн.
Прийнято в експлуатацію житла 240 кв.м (2 квартири), або 51,7% до відповідного
періоду минулого року.

Для будівництва житлової та соціальної сфери видано містобудівних умов та
обмежень на 5 об’єктів. Індивідуальним забудовникам видано 5 будівельних паспортів, та 3
паспорти прив’язки на тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності.
Надано 56 висновків по проектах землеустрою для будівництва та обслуговування
індивідуальних житлових будинків.
Загальні обсяги виконаних будівельних робіт склали 9,0 млн. грн., або на рівні
відповідного періоду минулого року.
Через відсутність фінансування припинено будівництво інженерних споруд, майже на
84%.
Однак, незважаючи на нестачу коштів, забудовники мають наміри продовжувати
будівництво будівель і споруд, на яких будівельні роботи тимчасово припинено.
Капітальні інвестиції за січень – червень поточного року склали
36,6 млн.грн.
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, продовжувалась робота по
оновленню шкільних меблів, придбано 13 комплектів, вкладено 8,0 тис.грн.
З початку року проведена державна атестація у 4 закладах освіти: Олександрівській
ЗШ І-ІІІ ступенів, Маловисківській станції юних техніків, Злинському ДНЗ «Сонечко» та
Плетеноташлицькому ДНЗ «Барвінок». За наслідками атестації всі ці заклади атестовано.
Вього налічується 13 шкільних автобусів, забезпечено підвіз дітей та учнів,
використано у І півріччі поточного року 415,6 тис.грн.
Належна увага була приділена літньому оздоровленню дітей, працювали
18
пришкільних таборів, охоплено відпочинком та гарячим харчуванням
2315 дітей. На
організацію відпочинку за рахунок коштів різних джерел фінансування вкладено 262,0
тис.грн.
Проводились поточні ремонти закладів. Станом на 1 липня 2014 року за рахунок коштів
різних джерел фінансування виконано робіт на суму 278,5 тис. грн., в тому числі по дошкільних
навчальних закладах на 93,0 тис.грн., загальноосвітніх навчальних закладах – 185,5 грн.
Завершені роботи по облаштуванню внутрішніх туалетів, облаштовано в усіх закладах.
Видатки на утримання установ освіти, при кошторисних призначеннях з урахуванням
змін станом на 1 липня поточного року склали 32135,5 тис. грн. (90,7% до планових
призначень). Із них направлено на виплату заробітної плати – 75,6%, енергоносії – 14,0%,
харчування –4,1%, інші послуги – 6,3%.
На постійному контролі перебуває питання розвитку сімейних форм влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В районі функціонує 8
прийомних сімей, де виховується 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Постійно проводяться профілактичні бесіди з батьками про виконання ними
батьківських обов’язків стосовно виховання та утримання своїх дітей, проведено - 44 бесіди,
крім того 32 - індивідуальних профілактичних бесід з підобліковими категоріями 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 звітного періоду проведено 3
засідання комісії, розглянуто 12 питань. За результатами засідань комісії направлено до суду
2 позови про позбавлення батьківських прав.
Проведено 51 рейд по виявленню безпритульних дітей на території району (не
виявлено).
Стан злочинності серед неповнолітніх дітей району систематично аналізується на
засіданнях координаційної ради райдержадміністрації.

У галузі охорона здоров’я продовжується робота щодо поліпшення матеріальнотехнічної бази.
Протягом звітного періоду в стаціонарі ЦРЛ проліковано 3868 хворих.
Рівень госпіталізації в розрахунку на 100 жителів становить 11,4, або на рівні звітного
періоду минулого року.
Загальною диспансеризацією охоплено 20063 чол.
Видатки на утримання установ охорони здоров’я, при кошторисних призначеннях з
урахуванням змін склали 12899,4 тис. грн. (80,8% до планових призначень). Із них
направлено на виплату заробітної плати – 87,9%, енергоносії – 6,7%, медикаменти – 1,9%,
харчування – 1,3%, інші послуги – 2,2%.
У галузі культура, організовано та проведено 75 масових заходів.
Взято участь у 2-х Міжнародних фестивалях (з дитячої творчості в м. Одеса, сольного
співу «Духовні джерела» в м. Київ); 4-х Всеукраїнських конкурсах (з вокально-хорового
мистецтва «Калиновий спів», народних інструментів
«Провесінь», учнівської творчості);
3-х обласних конкурсах з образотворчого мистецтва; районному конкурсі фестивалі
обдарованої творчої молоді.
Видатки на утримання установ культури, при кошторисних призначеннях з
урахуванням змін склали 5063,9 тис. грн. (67,2% до призначень). Із них направлено на
виплату заробітної плати – 86,7%, енергоносії – 7,0%, інші послуги –6,3%.
Вжито заходи щодо виконання завдань програми у частині розвитку масових видів
спорту, профінансовано 15,6 тис. грн.
Проведено 12 спортивних змагань серед команд підприємств, установ організацій,
фізкультурно-спортивних клубів міської, селищної та сільських рад, зокрема: проведено
кубок району з футболу, футбольний турнір, чемпіонати з волейболу, футболу, тенісу
настільного; спортивно-масові заходи (до Дня Перемоги, Дня Конституції України тощо).
Спортсмени району взяли участь у всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики
(нагороди – срібна та бронзова медалі), обласних змаганнях з дзюдо та легкої атлетики.
Проведено 14 заходів для молоді.
В рамках регіональної ініціативи «Спортивний майданчик» проведено місячник
«Спорт для всіх - спільна турбота». За рахунок коштів різних джерел фінансування проведені
роботи по 125 спортивних майданчиках.
Проведено 3 засідання спортивного комітету, розглядались питання виконання
районної програми розвитку фізичної культури та спорту в районі.
Чисельність наявного населення на 1 липня 2014 року по району складає 44341 осіб,
постійного – 44027 осіб.
Загальне скорочення чисельності населення: – 118 осіб. Основним фактором
зменшення чисельності населення в районі, як і в цілому в області, є його природне
скорочення (235 народжених, 355 померлих).
Сальдо міграції у звітному періоді склало +2 осіб. Зовнішня міграція населення: +7
осіб.

