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виконання програми економічного і соціального
розвитку Маловисківського району за 2014 рік
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виконання програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району за 2014
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ВИРІШИЛА:
1. Звіт районної державної адміністрації «Про виконання програми економічного і
соціального розвитку Маловисківського району на 2014 рік» затвердити.
2. Роботу районної державної адміністрації по виконанню програми економічного і
соціального розвитку Маловисківського району за 2014 рік визнати задовільною.
3. Відзначити, що районною державною адміністрацією, територіальними органами
міністерств та відомств в районі, органами місцевого самоврядування вжито комплекс
заходів, спрямованих на забезпечення виконання основних завдань і показників програми
економічного і соціального розвитку району на 2014 рік.
4. Зняти з контролю рішення районної ради від 25 грудня 2013 року №276 «Про
програму економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2014 рік».
ради.

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

Голова районної ради

С. Сосновська

Звіт про виконання програми
економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2014 рік
Програма економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2014 рік
затверджена рішенням районної ради від 25 грудня 2013 року №276.
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.
Серед вагомих результатів роботи, які мають соціально важливе значення для розвитку
економіки та населення району є завершення робіт по:
будівництву господарсько – питного водопроводу від водонапірної башти до дитячого садка в
с. Олексіївка, освоєно 99,9 тис.грн.;
ремонту покрівлі Мануйлівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад», освоєно 226,5 тис.грн.;
капітальному ремонту котельні Копанської ЗОШ І-ІІІ ст. з встановленням теплогенераторів
загальною потужністю 240 кВт на альтернативних видах палива, освоєно 587,5 тис. грн.;
будівництву очисних споруд житлового селища спиртового заводу, готується пакет
документів для введення в експлуатацію, освоєно 812,0 тис.грн.
Прийнято 842 розпоряджень голови районної державної адміністрації з різних сфер
життєдіяльності регіону.
Проведено 14 тематичних апаратних нарад, за підсумками яких видано
18 доручень голови
районної державної адміністрації.
З метою оперативного вирішення нагальних питань у 2014 році проведено 12 засідань колегії
райдержадміністрації, на яких розглянуто 52 питання
(51 планове і 1 позапланове). За
результатами розгляду прийнято
52 розпорядження голови райдержадміністрації.
На розгляд колегії виносились питання: про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що
надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, про виконання програм:
економічного і соціального розвитку Маловисківського району, розвитку земельних відносин у
Маловисківському районі, фізичної культури та спорту, по реалізації в районі «Національного плану
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року, про стан виконання
місцевих бюджетів Маловисківського району, стан підготовки сільськогосподарських підприємств до
збирання ранніх зернових та зернобобових культур, пенсійного забезпечення населення в районі, про
підсумки роботи господарського комплексу району у опалювальний період 2013-2014 року та
виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконкомами Хмелівської, Злинської,
Мар`янівської, Ленінської, Лозуватської, Паліївської, Оникіївської сільських рад, ряд питань що
стосувалися розвитку галузей освіти, охорони здоров’я, культури.
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 2014 року, спільно з виконавчим апаратом районної ради, проведено 10 семінар нарад з керівниками органів місцевого самоврядування, 20 співбесід з головами місцевих рад по
питанню наповнення бюджетів, проведено 9 виїзних прийомів громадян, на яких прийнято 19
громадян, 4 «прямих ліній», на які звернулося 4 громадянина.
Всього за 2014 рік до районної державної адміністрації звернулося 209 осіб, що на 88 менше
ніж у 2013 році. На особистих прийомах керівництва та особистих виїзних прийомах голови
райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації в 2014 році побувало 37 громадян.

Сільське господарство
У районі зареєстровано і працює 37 сільськогосподарських підприємств різних форм
власності, (31 господарське товариство, 6 приватних підприємств), 195 фермерських господарств та
2432 одноосібників, які обробляють площу 12219 гектарів.
За оперативними даними, у 2014 році, обсяг виробництва валової продукції сільського
господарства, по всіх категоріях господарств (у порівняних цінах
2010 року) становить 788,3 млн.
грн., в тому числі продукції рослинництва – 746,0 млн. грн., тваринництва - 42,3 млн. грн.
По сільськогосподарських підприємствах виробництво склало 405,8 млн. грн., що становить
100,4% до відповідного періоду минулого року, в тому числі продукції рослинництва – 391,3 млн.
грн., тваринництва – 14,5 млн. грн.
Господарствами всіх категорій намолочено 184,4 тис. тонн зернових та зернобобових культур
(включаючи кукурудзу), що менше в порівнянні з минулим роком на 2,3 тис. тонн, намолочено 58,6
тис. тонн насіння соняшнику.
Зібрано зернових з площі 40,9 тис. га, середня урожайність склала 45,4 ц/га, в т.ч. по
сільськогосподарських підприємствах зібрано 150,9 тис. тонн, з площі – 32,7 тис. га, середня
урожайність 46,1 ц/га.
Для підвищення репродукційного стану посівного матеріалу під урожай 2014 року
суб’єктами господарювання посіяно 41 тонну елітного посівного матеріалу зернових культур, та
насіння першої репродукції озимих та ярих зернових культур.
На весь комплекс польових робіт використано 3561 тонн мінеральних добрив у перерахунку
на діючу речовину. Під зернові культури застосовано
15,7 тонн засобів захисту рослин (6,2 млн.
грн.).
Всіма категоріями господарств під урожай 2014 року вирощувалися овочі на площі 1,2 тис.
га, картопля на площі 3,9 тис. га (у тому числі по сільськогосподарських підприємствах овочі на
площі 190 га, картопля 4 га).
Городництвом займалися такі сільськогосподарські підприємства: СТОВ А/Ф «Маяк», СТОВ
«А/Ф Нововознесенська», СФГ «Флоря», ФГ «Румянцев»,
ФГ «Панков», ЗАТ «АгроДар
Україна плюс».
На проведення комплексу польових робіт урожаю 2014 року вкладено – 318,4 млн. грн.
(власні кошти – 301,4 млн. грн., 17,0 млн. грн. кредити банківських установ). Фінансування на
підтримку підприємств агропромислового комплексу з державного бюджету не здійснювалося.
Виплачено орендної плати за оренду земельних ділянок (паїв),
51243,4 тис.грн, або
100,0%, кількість укладених договорів - 12383 шт.
Здійснювався постійний моніторинг ринку зерна, обсягів виробництва, споживання та запасів
зерна, динаміки цін на зерновому ринку.
Під урожай 2015 року сільськогосподарськими підприємствами посіяно озимих зернових
культур на площі 16,4 тис. га., або 101,0% до плану (озимої пшениці – 10,7 тис. га, ячменю – 5,6
тис. га), крім того, посіяно 4,0 тис. га озимого ріпаку.
Посіяно 12 тонн елітного посівного матеріалу озимої пшениці на площі 55 га.
Проведено зяблевого обробітку ґрунту на площі 76,8 тис. га, що становить 100,0% до
прогнозу, у тому числі глибокого обробітку 1,563 тис. га, під посів цукрового буряку (ТОВ ім.
«Чкалова», ТОВ «Агро Прім»).
У тваринництві, порівняно з відповідним періодом минулого року, по всіх категоріях
господарств, станом на 1 січня 2015 року, утримувалось ВРХ –
3838 голів, в тому числі корів –
2264 голів, свиней 10192 голови,
птиці – 131668 голів.
Вироблено: 2365 тонн м’яса , 11990 тонн молока, 19600 тис. штук яєць.
По сільськогосподарських підприємствах поголів’я ВРХ зменшилось на 7,0%, в тому числі
поголів’я корів на 15,0%, обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці у живій вазі) та
молока зменшились на 19,0% відповідно.
Утримувалось ВРХ – 363 голови, в тому числі корів 119 голів, свиней
2678 голів, овець 335 голів.
Обсяг інвестицій на придбання техніки складає 115,1 млн.грн., придбано
58 одиниць
сільськогосподарської техніки, з них, 12 тракторів, 4 зернозбиральних комбайнів та 42 одиниці іншої
сільськогосподарської техніки (посівна та ґрунтообробна техніка, обприскувачі тощо).
В господарствах району всіх форм власності у збиральній компанії працювало 221 одиниці
зернозбиральних комбайнів.

За рахунок коштів суб’єктів господарювання реалізовувались інвестиційні проекти, розпочато
роботу по будівництву елеватора ІI черги на базі ФГ «Флоря».
Проведено 13 семінарів – нарад з товаровиробниками всіх форм власності, міським,
селищним та сільськими головами, зокрема, 2 семінар - наради з орендарями водойм в районі,
міським, селищним та сільськими головами - надання в оренду та використання водойм на умовах
оренди згідно норм Водного і Земельного кодексів та Закону України «Про аквакультуру».
Проведено 2 Дні поля на базі ФГ «Агро Володимир» та ФГ «Флоря».
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. З суб’єктами господарювання району проведено тренінг по питанню
африканської чуми свиней, два семінари – про ефективне використання земель водного фонду та
риборозведення, дотримання ветеринарно-санітарних вимог та правил при розведенні бджіл та
реалізації меду.
Постійно проводиться виконання протиепізоотичних заходів, при райдержадміністрації
проведено 6 засідань комісії (розглядались питання по африканській чумі та сказу). Протягом року
проведено 4262 профілактичних щеплень ВРХ проти сибірської виразки, 11110 щеплень проти сказу
тварин. Проведено 4300 досліджень на туберкульоз ВРХ, 3225 – на лейкоз, 3162 – на бруцельоз.
Обстежено 40 підконтрольних об’єктів. За невиконання ветеринарних вимог притягнуто до
адміністративної відповідальності 90 осіб, стягнуто штрафних санкцій на суму 5,6 тис.грн.
Ідентифіковано 420 голів ВРХ.
Проводились роботи по обстеженню пасік (155). Проведені обстеження і лабораторні
дослідження по ставках району (65).

Інформація з даних питань постійно висвітлювалась на сторінках районної газети
«Маловисківські вісті».

Використання земельних ресурсів
Площа Маловисківського району складає 124800,13 га, з них: земель, зайнятих населеними
пунктами – 11082,33 га; земель промисловості, транспорту, зв’язку та іншого призначення – 2632,69
га; земель сільськогосподарського призначення – 108072,05 га, у тому числі: ріллі – 99904,76 га,
земель, зайнятих багаторічними насадженнями - 993,75 га, пасовищ - 6322,25 га, сіножаті –
851,29
га; земель під господарчими дворами -1650,19 га; під господарськими шляхами і прогонами – 921,2
га; ліси та лісовкриті землі - 7158,10 га; під внутрішніми водами 1563,35 га; інші землі –8279,78 га.
Станом на 1 січня 2015 року в районі налічується земель державної та комунальної власності
(земель запасу та резервного фонду) 5326,34 га, з яких 1297,03 га надано громадянам для ведення
особистого селянського господарства, 404,2 га – не надані у власність та користування, решта земель
площею 3625,11 га надана для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
фермерського господарства, городництва, фізичним та юридичним особам.
Середній розмір орендної плати за використання земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної власності складає 834,25 грн. за 1 га, що становить 3,0 - 4,0% від
нормативної грошової оцінки 1 га ріллі.
Середній розмір орендної плати за використання земельних часток (паїв) складає 806,0 грн. за
1 га, що становить також 3,0-4,0% від нормативної грошової оцінки 1 га ріллі.
Продано 6 земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення
(Маловисківська міська рада). Фактично надійшло коштів від продажу, до місцевого бюджету, в сумі
250,3 тис.грн.
З органами місцевого самоврядування проведено роз’яснювальну роботу щодо поновлення
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, відпрацьовано питання по виконанню цих
робіт по Смолінській селищній, Плетеноташлицькій, Первомайській, Паліївській, Мануйлівській
сільських радах.
Протягом року профінансовано розроблення проектів землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць на території Березівської сільської ради. В
стадії виготовлення проекти землеустрою по
с. П’ятихатки Березівської сільської ради та с.
Оникієве Оникіївської сільської ради.
У 2014 році зареєстровано 1022 земельні ділянки в Державному земельному Кадастрі та
видано таку ж кількість витягів.
Діє програмний комплекс НКС. Цей програмний продукт дає змогу на базовому рівні
виконувати роботи по наповненню, веденню та адмініструванню баз даних автоматизованої системи

державного земельного кадастру, веденню Індексних кадастрових планів, реєстрації прав, формування
даних статистичної звітності базового рівня. Більше 91,0% земельних ділянок пройшли реєстрацію
у Державному земельному Кадастрі.
Протягом 2014 року надійшло 122 звернення фізичних та юридичних осіб щодо відведення
земельних ділянок у власність та користування. З них
86 фізичним особам надано дозвіл на
розроблення проектів землеустрою для ведення особистого селянського господарства у власність, з
яких: учасникам АТО – 65, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в розмірі
земельної частки (паю) членам фермерських господарств за рахунок земель фермерських господарств
- 32. Юридичним особам передано земельні ділянки під господарськими дворами - 2; поновлено
договори оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – 2.
Збереження та розвиток лісових ресурсів
Загальна площа земель лісового фонду району становить 7,128 тис. га.
Розвиток лісового господарства забезпечує ДП «Оникіївське лісове господарство».
У 2014 році проводились роботи щодо збереження лісів та поліпшення якісного складу
лісових насаджень, вирощування стандартного садивного матеріалу для лісорозведення, задоволення
потреб споживачів внутрішнього ринку в лісосировині та використання лісів у туристичнорекреаційних цілях.
Здійснено відновлення лісів на площі 27,2 га, догляд: за лісовими культурами на площі 173,7
га, за лісовими культурами захисних насаджень на площі 57,5 га, за плантаціями новорічних ялинок
на площі 30 га, реалізовано
2,6 тис.шт. Вирощено 25,4 тис.шт. декоративних саджанців,
заготовлено лісового насіння 127 кг. Проведено рубок формування і оздоровлення лісів та інших
заходів на площі 73,95 га, заготовлено - 5047 куб.м, в тому числі рубки догляду 20,6 га.
Проведено доглядів за раніше створеними мінералізованими смугами протяжністю – 265 км
та створено нові – 34 км.
Розроблено плани по охороні та захисту лісів, протягом року складено
4 протоколи,
сплачено штрафних санкцій 1,5 тис.грн.
Виділення земель для захисного лісорозведення у 2014 році не здійснювалось. Виготовлено 6
речових прав на площу 61,4 га.
Забезпечено постійне інформування населення через засоби масової інформації та розміщення
інформації на веб-сайті підприємства.
Забезпечення ефективного використання водних ресурсів
На території району налічується 1528,55 га земель водного фонду, з них 1283,67 га під водою,
244,88 га - прибережними захисними смугами. Із загальної площі земель водного фонду передано в
оренду 1146,1743 га, у тому числі земель зайнятих водними об’єктами – 842,49 га.
Інвестиційно привабливими є земельні ділянки водного фонду на території Маловисківської
міської ради площею 10,1 га та 8,1574 га, Нововознесенської та Злинської сільських рад, відповідно
6,89 га та 8,40 га.
Налічується 159 ставків та водосховищ. З юридичними та фізичними особами укладено та
зареєстровано 68 договорів оренди земель водного фонду. Налічується 15 дозволів на спеціальне
водокористування, 4 паспорти водних об’єктів затверджених Держводагентством згідно наказу
Мінекології від 18.03.2013 року. У 2014 році на 1 водоймі встановлено режим роботи на пониження
рівня води.
Середній розмір орендної плати становить 352,0 грн. за 1 га водного дзеркала.
Промислове виробництво
Промисловість району представлена підприємствами добувної та переробної промисловості.
98,2% загального обсягу промислового виробництва займають підприємства добувної промисловості,
1,8% припадає на підприємства переробної промисловості.
До добувної промисловості відносяться Смолінська та Новокостянтинівська шахти ДП «Схід
ГЗК».
Налічується 5 підприємств, які виробляють товарну продукцію.
Підприємствами, які виробляють товарну продукцію вироблено у 2014 році товарів на суму
5,9 млн.грн., що становить 94,2% до відповідного періоду минулого року. В натуральному виразі
вироблялися хліб та хлібобулочні вироби, макаронні вироби, борошно пшеничне, вироби з деревини,
поліграфічна продукція.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 9,5 млн.грн. В загальному обсязі
реалізації 42,9% припадає на підприємства переробної промисловості, 57,1% на 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 борошномельно-круп’яної
промисловості, з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини.
Забезпечено у добувній промисловості – звичайний режим роботи Смолінської шахти ДП
«Схід ГЗК», продовжено будівництво Новокостянтинівської шахти ДП «Схід ГЗК», на що залучено
23,7 млн.грн. власних коштів (освоєння капітальних вкладень з початку будівництва складає 12,3%
від загальної вартості будівництва). ДП «Схід ГЗК» проводиться робота щодо залучення кредитних
ресурсів з метою добудови шахти.
У звітному році проводились роботи по підготовці площадки (земляні роботи) під
будівництво заводу з виробництва ядерного палива. Огороджено будівельний майданчик.
Здійснювалася прокладка мереж водопостачання та електропостачання.
Для вирішення фінансування продовження будівництва даних підприємств направлено ряд
клопотань до обласної державної адміністрації з метою вирішення їх на державному рівні.

По підприємствах, які виробляють товарну продукцію здійснювався щомісячний
моніторинг виробництва та реалізації продукції.

Використання природно – ресурсного потенціалу
Освоєно та експлуатується Анастасіївське родовище граніту ТОВ «Ноксен», працює 38 чол.
(здійснюється декоративна обробка каменю). Вкладено більше 10,0 млн.грн. інвестиційних коштів,
здійснено відрахувань до бюджетів усіх рівнів 4,5 млн.грн.
Проводиться геологічна розвідка Апрельського та Залісного родовищ уранових руд.
З надрокористувачами укладено 2 угоди про соціальне партнерство ДП «Схід ГЗК» щорічна благодійна допомога у розмірі 300,0 тис. грн.,
ТОВ «Ноксен» - надання допомоги у
вирішенні соціальних проблем.
Розвиток транспортної та дорожньої 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.
Станом на 1 січня 2015 року регулярним автобусним сполученням охоплено близько 90%
сільських населених пунктів району (сільський населений пункт вважається охопленим, якщо
знаходиться у пішохідній доступності (на відстані до 2 км) від найближчого автобусного маршруту) і
цей показник в силу об’єктивних причин набув тенденції до зниження. Однією із вагомих причин
належного сполучення у всіх населених пунктах району залишається незадовільний стан доріг
загального користування місцевого значення та комунальної власності за маршрутами руху
автобусів. Крім того, перевезення до деяких сільських населених пунктів для перевізника є
нерентабельним через малу кількість їх мешканців або значну віддаленість від основних автобусних
магістралей.
Транспортні послуги по перевезенню пасажирів надають приватні перевізники та юридична
особа ТОВ «Олвісан».
У звітному році, 1 квітня та 30 жовтня, проведено конкурси з перевезення пасажирів на
внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування Злинка – Мала Виска, Мала
Виска – Лутківка (ч/з Мануйлівку) та Мала Виска – Лозуватка, Паліївка - Мала Виска відповідно.
Переможцем конкурсів на вищезазначених об’єктах визначено ФОП Рибій Л.І., укладено договори
про перевезення пасажирів на даних автобусних маршрутах.
Надавались пропозиції, відповідно до заяв перевізників, до департаменту інфраструктури та
промисловості облдержадміністрації щодо відкриття нових маршрутів та внесення доповнень до
існуючих (включення зупинок, зміни часу, та інші). Проводилась робота щодо розроблення паспортів
маршрутів на перевезення пасажирів.
Прийнято участь у проведенні комісійних обстежень залізничних переїздів: Шевченківської
та Помічнянської дистанції колії Одеської залізниці, які розташовані на території району;
Смолінської шахти ДП «Схід ГЗК», автодороги С121021 Смоліне – Новопавлівка. За результатами
перевірок складено відповідні акти.
Укладено 3 договори про компенсацію витрат від перевезення пільгових категорій пасажирів
автомобільним транспортом, та 2 - залізничним.
Протягом звітного року відбулося 4 засідання координаційної ради з питань безпеки
дорожнього руху при райдержадміністрації.
ВДАІ з обслуговування Маловисківського району проводилися рейдові перевірки щодо
додержання автомобільними перевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів на

внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, вимог законодавства України
про автомобільний транспорт, проведено 8. За результатами складено відповідні акти, винесено
постанови та приписи щодо усунення виявлених порушень, до адміністративної відповідальності
притягнуто 5 посадових осіб, видано 7 приписів на усунення виявлених недоліків. Виявлено 57
фактів порушення правил дорожнього руху водіями пасажирського транспорту та 15 фактів
керування технічно – несправним автобусом. В навчальних закладах району, з метою попередження
дитячого травматизму проведено 34 бесіди.
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 2014 році Філією «Маловисківський райавтодор» освоєно 1415,1 тис. грн., з
них на експлуатаційне утримання –
1025,8 тис. грн., капітальний ремонт – 24,8 тис.грн., прямі
договори –
364,5 тис. грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на поточний та капітальний
ремонт комунальних доріг профінансовано та освоєно коштів в сумі 923,6 тис. грн.
З місцевих бюджетів на ремонт комунальних доріг використано 61,7 тис. грн.

Проводились роботи щодо заміни та встановлення нових дорожніх знаків, відновлено
5 од., освоєно 1,2 тис. грн. Відновлено та нанесено 0,1 км дорожньої розмітки на суму 1,7
тис. грн.

Енергозабезпечення та енергозбереження
Протягом 2014 року, за рахунок різних джерел фінансування, проводились роботи по
впровадженню енергозберігаючих технологій, заходів, у промислових, комунальних підприємствах,
підприємствах сільського господарства, установах та організаціях, державних установах, житлових
будинках.
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. Маловисківського району Кіровоградської області з встановленням теплогенераторів загальною
потужністю 240 кВт на альтернативних видах палива», протягом звітного періоду підключено 3
котли до нової димової труби та до мережі опалення закладу. Об'єкт введено в експлуатацію
29
жовтня 2014 року (Декларація про готовність об’єкта до експлуатації від 29.10.2014 року,
зареєстрована Інспекцією ДАБК у Кіровоградській області). Всього профінансовано на виконання
робіт 587,494 тис. грн., в тому числі з обласного бюджету 300,0 тис. грн., з районного бюджету –
287,494 тис. грн.
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. Всього протягом звітного року по закладах освіти району встановлено
114 металопластикових вікон, освоєно 250,3 тис. грн.
По закладах охорони здоров'я встановлено 5 металопластикових вікон, освоєно 13,8 тис.
грн., закладах культури - 44, освоєно 101, 4 тис. грн.
Заходи були здійснені за рахунок коштів різних джерел фінансування.
За рахунок коштів благодійної допомоги ДП «Схід ГЗК» відповідно договору про соціальне
партнерство проведено ремонт шатрової та м’якої покрівлі Мануйлівського НВК, освоєно 226,5
тис.грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету, КП «Мала Виска Водоканал», проведено заміну
насосів на менш потужні на 2 артезіанських свердловинах, освоєно 39,7 тис. грн.
Здійснювався постійний моніторинг ефективності використання енергетичних ресурсів
суб’єктами господарювання, забезпечення своєчасності оплати за спожиті енергоносії серед
населення.
У виробництві та постачанні електроенергії роботи виконувалися згідно інвестиційної
програми ПАТ «Кіровоградобленерго» на 2014 рік затвердженої постановою НКРЕ України №1705
від 25.12.2012 року. Джерелами фінансування виконаних заходів є власні кошти. В смт. Смоліне
замінено КЛ-0,4 кВ від ТП-П-13 до буд №30 по вул. Казакова, освоєно 551,3 тис.грн.
Для забезпечення надійної та якісної електроенергії для споживачів району проведено
комплекс робіт по капітальному та технічному обслуговуванню електромереж.
83,46 км ліній електропередач розчищено від зелених насаджень.

Створення сучасної мережі зв’язку
Послуги зв’язку надають Станційно – лінійна дільниця №2 комбінованого центру
телекомунікацій №512, Транспортна дільниця №2 комбінованого центру телекомунікацій м.
Кіровоград, Центр обслуговування абонентів №5 м. Мала Виска відділу організації та
обслуговування абонентів масового сегменту Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком»
(реорганізація у 2014 році Цеху телекомунікаційних послуг №4 Кіровоградської філії ПАТ
«Укртелеком»).
В цілому по району налічується 6270 телефонних апаратів, з них
5596 приватних,
85,0% 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 1957 портів ( у 2014 році – 160), з них в м. Мала Виска – 1413 (у 2014 році - 96) та смт.
Смоліне - 352, с. Хмельове – 192 (у 2014 році - 64). В приміщенні переговорного пункту 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». Надаються
послуги мобільного зв’язку ТРИмоб Укртелеком.
У 2014 році впроваджено нові послуги цифрового телебачення по мережі Інтернет
«Інтерактивне TV», з можливістю перегляду 136 українських та зарубіжних телевізійних каналів з
високоякісним цифровим зображенням.
Отримано погодження на встановлення площадок широкосмугового доступу по с. Велика
Виска, виготовлена проектно - кошторисна документація. Пропозиції по с. Злинка, с. Паліївка, с.
Оникієве на розгляді Кіровоградської філії
ПАТ «Укртелеком».
Розроблено проектно – кошторисну документацію на прокладку оптоволоконного кабелю для
монтажу виносних шкафів обладнання широкосмугового доступу для підключення нових абонентів
послуги Інтернет по м. Мала Виска (вул. Шевченка, Промислова).
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.
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 відповідно 85,7%, 97,2% (конкуренція з банківськими установами по
переказах, зменшення відправок посилок, переказів, витіснення письмової кореспонденції за рахунок
мобільного зв’язку та Інтернет).
Надається більше 20 видів послуг, вартість визначається відповідно до затверджених тарифів
на універсальні та інші послуги поштового зв’язку та тарифи на розрахунково-касове
обслуговування. Впродовж звітного періоду вдосконалювались існуючі послуги, нові не
створювались.
Започатковано соціально-орієнтовані акції «Передплати учаснику АТО періодичне видання»,
доброчинної передплати «Подаруй дитині радість читання» та «Поштова Резиденція Діда Мороза».
Активного розвитку набули такі послуги, як «Електронний квиток», «Кур’єрська доставка», «Власна
марка» та «Терміновий переказ».
Діють пересувні відділення зв’язку (робочі місця оснащені комп’ютерами і касовими
апаратами) у 16 сільських радах.
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.
Діє веб - сайт районної державної адміністрації, оперативні наради з обласною державною
адміністрацією постійно проводяться в режимі он-лайн зв’язку.

Забезпечено висвітлення у засобах масової інформації державної політики у сфері соціальноекономічного розвитку, регіонального і галузевого розвитку, діяльності Президента України,
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних, місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування.
Демографічна ситуація, підтримка сімей та молоді
Чисельність наявного населення на 1 січня 2015 року по району складає 44,1 тис. осіб (міські
поселення-20,8 тис. осіб, сільська місцевість-23,3 тис. осіб), постійного – 43,8 тис. осіб. Загальне
скорочення чисельності наявного населення складає (- 0,4 тис. осіб). Протягом січня-грудня 2014
року кількість народжених складає 488, кількість померлих – 715. Основним фактором зменшення
чисельності населення в районі, як і в цілому в області, є його природне скорочення (-227 осіб).
Міграційна ситуація в регіоні, як і загалом у країні, зумовлена реаліями сучасної соціальноекономічної ситуації. Сальдо міграції у звітному періоді склало (-145 осіб).
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). Протягом року на виконання
42 заходів згідно програми,
використано з районного бюджету 19,9 тис. грн.
На первинному обліку в районі перебуває 187 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування (ведеться Єдиний електронний банк даних) з них, в прийомних сім’ях -22, дитячих
будинках сімейного типу -16, під опікою - 121, в інтернатних закладах -28.
Протягом 2014 року на первинний облік поставлено, з числа, що залишилися без
батьківського піклування – 19 дітей (2013 рік-17), влаштовані: під опіку, піклування громадян – 6
дітей (2013 рік -15), влаштовано до державних інтернатних закладів – 9 (2013 рік -2).
Також, на обліку перебуває - 58 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
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 12 засідань комісії, розглянуто 63
питання. За результатами засідань комісії направлено до суду 8 позовів, з них: про позбавлення
батьківських прав – 5, про відібрання дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав – 1,
залишено без розгляду - 2.
На постійному контролі перебуває питання розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування. В районі функціонує 7 прийомних сімей, де
виховується 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Створено дитячий будинок сімейного типу, де виховується 5 дітей позбавлених батьківського
піклування.
Постійно проводяться профілактичні бесіди з батьками про виконання ними батьківських
обов’язків стосовно виховання та утримання своїх дітей, проведено - 96 бесід, крім того 101 індивідуально профілактичних бесід з під обліковими категоріями дітей.
Протягом 2014 року на території району проведено 99 рейдів «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 10 дітей, проведено профілактичні бесіди.
Стан злочинності серед неповнолітніх дітей району систематично аналізується на засіданнях
координаційної ради райдержадміністрації. У 2014 році неповнолітніми скоєно 22 злочинів, що
становить 65,0% до минулого 2013 року.
Спільно з центральною районною лікарнею проводяться обстеження дітей, які проживають в
соціально-неблагонадійних сім’ях, проводиться відповідна роз’яснювально-профілактична робота з
батьками, які допускають порушення вимог чинного законодавства щодо утримання своїх малолітніх
дітей.
На постійному контролі перебуває питання збереження житлових та майнових прав дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (виявлені порушення усунуто); дотримання

чинного законодавства щодо праці неповнолітніх (перевірено 2 суб’єкти господарювання, порушень
не виявлено).
Проводяться перевірки умов утримання неповнолітніх дітей в Маловисківській
загальноосвітній школі-інтернат І-ІІІ ст., крім того проведено
8 перевірок виховної роботи по
загальноосвітніх закладах району. 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).
Оформлено та видано 3 посвідчення батькам багатодітної сім’ї та
101 посвідчення
дитини з багатодітної сім’ї, для користування пільгами згідно чинного законодавства. Присвоєно
почесне звання України «Мати - героїня»
5 жінкам, всього удостоєні почесного звання 72
жінки.
З метою реалізації державної молодіжної та сімейної політики проведено 37 заходів («День
захисту дітей», День Святого Миколая, конкурси, екскурсії, зустрічі з людьми різних професій,
творчі зустрічі та виставки тощо). За рахунок коштів різних джерел профінансовано 15,7 тис. грн.
Збільшення доходів населення
Протягом звітного року, з метою виконання основних завдань в частині підвищення доходів
громадян здійснювалася робота за такими основними напрямками, як:
підвищення рівня
середньомісячної заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій; підвищення рівня
зайнятості населення; легалізація відносин у сфері зайнятості населення та оплати праці; погашення
заборгованості із заробітної плати. Для цього запроваджено роботу безпосередньо з керівниками
суб’єктів господарювання, організовано обстеження підприємств з питань дотримання вимог
законодавства щодо оплати праці, забезпечено роботу комісій, робочих груп тощо.
Забезпечено своєчасну виплату по заходах державних програм соціального захисту
населення, державних соціальних гарантій, виплати заробітної плати працівникам бюджетних
установ. Фактично нарахований фонд оплати праці в цілому по району, по бюджетних установах, за
2014 рік склав 83236,8 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата по району за 2014 рік склала 3281 грн., що на 11,2% більше
до відповідного періоду минулого року.
Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано у працівників підприємств добувної
промисловості – 5039,0 грн.
По виконанню завдань у частині погашення заборгованості по заробітній платі з початку
року проведено 11 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
61 керівник підприємств – боржників. Дане питання розглядалось
на засіданнях колегії райдержадміністрації, апаратних нарадах, направлялись запити арбітражним
керуючим.
Заборгованість по заробітній платі станом на 1 січня 2015 року мають
3 підприємства (
підприємства банкрути - ТОВ «ВІК» - 33,8 тис. грн. та Дочірнє підприємство ДАК «Хліб України»
«Хлібна база № 78» - 19,6 тис. грн., та економічно активне підприємство філія «Маловисківський
райавтодор» - 44,6), загальна сума боргу 98,0 тис. грн.
З початку року обстежено 375 підприємств, з них по дотриманню мінімальних гарантій в
оплаті праці – 112, по легалізації заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення – 238, по
погашенню заборгованості з виплати заробітної плати – 25.
Протягом
року проведено 112 перевірок щодо дотримання законодавства стосовно
мінімального розміру середньомісячної заробітної плати (25 матеріалів направлені територіальному
державному інспектору праці).
Робочою групою з організації і координації роботи з питань легалізації заробітної плати та
«тіньової» зайнятості населення проведено 17 рейдів, обстежено 238 суб’єктів господарювання.
Легалізовано 18 найманих працівників
(у 11 підприємців виявлено 19 працівників без належного
оформлення трудових відносин).
Роз’яснення щодо недопущення використання робочої сили з порушенням трудового
законодавства постійно висвітлювалися в районній газеті «Маловисківські вісті».
Соціальне забезпечення
У 2014 році 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 62399,4 тис. грн.

Крім того, з державного бюджету, на різні види виплат, надійшла допомога в сумі 86,4
тис.грн. (присвоєння почесного звання «Мати героїня», щорічна разова грошова допомога ветеранам
ВВв, соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 0ЧАЕС, заходи із соціальної, трудової
та професійної реабілітації).
З обласного бюджету надійшло коштів в сумі 49952,0 тис.грн. (пільги на медичне обстеження
громадянам ЧАЕС, інші видатки).
Для призначення субсидії для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива та відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та
електроенергії звернулось 2738 громадян. Призначено 2653 особам на суму 2608,9 тис. грн. (в т.ч.
вугілля – 1916,2 тис.грн.,
ЖКГ- 692,7 тис.грн.). 85 громадянам призначена субсидія за
рішенням районної координаційної комісії.
Станом на 1 січня 2015 року перебуває на обліку: відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми» 2485 сімей, в тому числі 237 багатодітних сімей, 7
прийомних сімей та дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується сімнадцять прийомних
дітей, 349 інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів. Державна соціальна допомога виплачувалась
725 малозабезпеченим сім’ям.
Перебуває на обліку 556 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них:
категорія 1 – 42 чол., категорія 2 – 240 чол., категорія
3 – 168 чол., категорія 4 – 2 чол., діти
– 85 чол., вдови – 19 чол.
Протягом звітного періоду здійснено фінансування компенсаційних видатків на загальну суму
1081,8 тис.грн. (компенсація за додаткову відпустку, на харчування сім’ям з дітьми, оздоровлення,
обслуговування банківських послуг, медичне обслуговування).
Станом на 1 січня 2015 року на обліку перебуває 61 інвалід Великої Вітчизняної війни, 205
учасників бойових дій, 723 учасники війни та 148 осіб (членів сімей загиблих та померлих); 2588
ветеранів праці.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати у 2014 році
разової грошової допомоги» відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» проведена виплата щорічної
разової допомоги 1215 ветеранам війни на загальну суму 497,2 тис. грн.
Протягом 2014 року 2 учасникам бойових дій, 2 учасникам війни, 1 участнику Великої
Вітчизняної війни, 2 вдовам та 2 учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС встановлено
телефони, вкладено 0,5 тис. грн., компенсовано за телефонний зв'язок кошти в сумі 121,2 тис. грн.
Видано 8 путівок на санаторно-курортне лікування. Компенсацію за невикористане
санаторно-курортне лікування отримали 14 інвалідів на суму
4,7 тис. грн.
Компенсацію на бензин, ремонт та технічне обслуговування отримали
23 інваліди на
суму 4,9 тис. грн., на транспортне обслуговування 31 інвалід на суму 8,7 тис.грн.
За безкоштовний проїзд у приміському пасажирському транспорті загального користування
суб’єктам господарювання перераховано 513,8 тис.грн.
Забезпечено технічними засобами реабілітації – 139 інвалідів.
40 особам виплачено матеріальну допомогу з депутатського фонду на загальну суму 13,9 тис.
грн.
Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), охоплено
обслуговуванням 2455 одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян та інвалідів (884
міських жителів, та 1571 сільський житель).
До складу територіального центру входять 3 відділення: соціальної допомоги вдома
(протягом звітного року надавались послуги 841 особі); соціально-побутової адаптації (робота
спрямована на підтримання життєдіяльності та соціальної активності пенсіонерів, інвалідів, одиноких
непрацездатних громадян, послугами скористалися 725 осіб, створено пункт прокату засобів
реабілітації); соціально-медичних послуг (проведення санітарно-просвітницьких бесід та лекції,
доставка ліків тощо, послуги надавались громадянам похилого віку та інвалідам, які частково
втратили здатність до самообслуговування, послугами скористались 889 осіб).
Послугою «соціальне таксі» скористалися 113 осіб (з них 2 інваліди ВВв;
9 учасників
бойових дій ВВв; 60 дітей війни, інші - 42), послугою «Університет третього віку», яка надається
щосереди, скористалося 63 слухачів, надається послуга «Соціальний офіс» (юридичні послуги,
роз’яснювальна, інформативна, консультативна робота щодо надання соціальних послуг), послугами
скористалися 264 особи.

Діє мультидисциплінарна команда, яка надає комплекс соціальних послуг залежно від
індивідуальних потреб особи (надано послуги 405 особам), 2 гуртки та клуб «Мої літа – моє
багатство».
У 2014 році 438 підопічних територіального центру соціального обслуговування отримали
адресну натуральну та грошову допомогу
на суму 28,0 тис. грн.
Обсяги фінансування територіального центру у 2014 році склали 3972,5 тис. грн. (99,8% до
планових призначень). Крім того, надано платних послуг на суму 93,7 тис. грн., які використані на
придбання матеріалів для роботи працівників.
На виконання акції «Зірка пам’яті», районною організацією ветеранів створено картотеку
«Пам'ять заради майбутнього», де викладено фотографії ветеранів та інформацію про відповідальних
осіб що закріплені за кожним ветераном. За 31 ветераном війни, який безпосередньо брав участь у
бойових діях, закріплено працівників відповідної місцевої ради, медичного працівника, представника
загальноосвітньої школи та суб’єктів господарювання.
Затверджені заходи щодо поліпшення медико-профілактичної допомоги ветеранам війни. В
стаціонарі центральної районної лікарні виділено 5 ліжок, проліковано – 90 осіб. Палати
відремонтовані, оснащені м’яким та твердим інвентарем. В госпіталь для інвалідів війни направлено
96 чол. Виплачено матеріальну допомогу 41 учаснику бойових дій Великої Вітчизняної війни до Дня
Перемоги (по 300 гривень кожному, на суму 12,3 тис.грн.).
Здійснювалося 2-3 рази на тиждень відвідування ветеранів війни, які знаходяться на
обслуговуванні у територіальному центрі з наданням різних видів послуг. Відвідування ветеранів
війни, які не обслуговуються територіальним центром, здійснювалося по потребі, але не менше 1 разу
на місяць. Продовжувалась співпраця між районним парламентом дітей, районною організацією
ветеранів України, волонтерами, суб’єктами господарювання та Товариством Червоного Хреста,
громадськими організаціями. Спільні дії направлені на забезпечення соціального захисту ветеранів
війни, праці, інвалідів та людей похилого віку, координацію дій волонтерів по наданню практичної
допомоги самотнім хворим людям похилого віку, інвалідам у кожному населеному пункті району.
Протягом 2014 року проведено ряд заходів на базі районної бібліотеки зі слухачами Вищої
Народної школи з нагоди ювілейних дат, державних та календарних свят. Зокрема, вогник
присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, відзначення 25річчя виводу радянських військ з Республіки Афганістану, воїнам-визволителям Афганістану вручені
ювілейні медалі, на що використано 15,0 тис.грн.
Підтримана ветеранами району обласна естафета пам’яті «Слава визволителям України» з
нагоди 70-ї річниці визволення району від німецько-фашистських загарбників.
Через рахунок ветеранської організації надавалась допомога воїнам АТО на придбання одягу,
ліків, продуктів харчування, миючих засобів, закупівлю та виготовлення маскувальної сітки. Всього
використано більше 23,0 тис.грн.

З метою упередження переохолодження громадян забезпечено розгортання та
функціонування мобільного пункту обігріву.

Пенсійне забезпечення
Протягом 2014 року забезпечено своєчасне проведення перерахунків пенсій на виконання
законів України, постанов Кабінету Міністрів України. 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 соціального 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, веб-сайт, друковану продукцію
(надруковано
18 статей), при проведенні зустрічей з населенням та консультативної роботи.
Здійснювались перевірки щодо достовірності документів, що надаються для призначення,
перерахунку пенсій (399).
За 2014 рік до бюджету Пенсійного фонду України в районі надійшло коштів, з урахуванням
розмежування сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, в сумі
131,6 млн. грн.
Надходження коштів, які адмініструє Пенсійний фонд України, становить 12,0 млн. грн., або
96,3% до планових завдань. По розмежуванню ЄСВ надійшло 119,6 млн. грн., або 101,7%.
Забезпечено надходження до загального фонду Державного бюджету України 746,0 тис. грн.,
або 103,5% відповідно доведеного показника (з них: при відчуженні легкових автомобілів – 643,1 тис.
грн. або 103,6%, від операцій з купівлі-продажу нерухомого майна – 102,9 тис. грн. або 102,8%).

За рахунок вищезазначених ресурсів було забезпечено виплату пенсій 12,9 тис. пенсіонерам.
Загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати склала 216,6 млн. грн., що на 8,4 млн.
грн., або на 104,0% більше у порівнянні з минулим роком.
Протягом 2014 року призначено 558 пенсій, прибуло з інших районів та областей і поставлено
на облік 146 пенсійних справ, перераховано за додатково наданими документами 810 пенсій, в тому
числі відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» – 349.
Згідно Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» проіндексовано пенсію
майже 2,1 тис. осіб на загальну суму 1,8 млн.грн.
Подано 25 пакетів документів на засідання Комісії по встановленню пенсій за особливі
заслуги перед Україною, розглянуто 25 заяв.
В результаті проведених перерахунків пенсій у порівнянні з минулим роком в 1,2 р.
збільшилась кількість одержувачів пенсій до 1000 грн., в 1,1 р. зменшилась кількість пенсіонерів, які
отримують пенсію від 1001 грн. до 1500 грн. та в 1,3 р. збільшилась кількість пенсіонерів, які
отримують пенсію понад 1500 грн.
Середній розмір пенсії на 1 січня 2015 року становить 1395,39 грн. (на 1 січня 2014 року 1331,29 грн.).
Станом на 1 січня 2015 року відсутні одержувачі пенсій, які переїхали з Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя. Перебувають на обліку
103 вимушених переселенці, які
прибули на тимчасове перебування до району із Луганської та Донецької областей.
Проблемним питанням залишається заборгованість з відшкодування витрат на виплату та
доставку пенсій, призначених на пільгових умовах і складає
1009,0 тис. грн., з них: безнадійний
борг (ДП «Маловисківський спиртовий завод») – 18,3 тис.грн.; борг економічно-активних платників
– 990,7 тис.грн.
На початок 2015 року, заборгованість зі сплати страхових внесків склала 2461,5 тис. грн., з
якої 648,8 тис. грн., або 26,4% за платниками, які перебувають у різних стадіях судових процедур
банкрутства, 1812,7 тис. грн., або 73,6% за платниками, у яких відсутні активи для погашення боргу,
борг економічно активних платників відсутній. Протягом 2014 року борг по страхових внесках
зменшився на 20,0 тис. грн., або на 0,8%.
Борг по єдиному соціальному внеску складав 84,5 тис.грн. (22 платника), в тому числі за
виконавчими документам 77,8 тис.грн. (18 платників). Борг по економічно-активних боржниках
складає 1,8 тис.грн., безнадійний борг 73,9 тис.грн (16 платників). Протягом звітного року
погашено борг по єдиному соціальному внеску в сумі 38,2 тис.грн.
Підприємства-боржники та фізичні - особи підприємці запрошувались на засідання комісії з
питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
при райдержадміністрації, внаслідок проведених заходів на погашення боргу надійшло 20,0 тис.грн.
З метою погашення заборгованості зі страхових внесків та єдиного внеску за виконавчими
документами: знаходиться на виконанні 37 рішень суду про стягнення коштів на суму 106,8 тис. грн.,
1 вимога про сплату боргу на суму
1,8 тис. грн. та 2 постанови про адміністративне
правопорушення на суму
3,4 тис. грн., в тому числі у відділі примусового виконання рішень
УДВС головного управління юстиції у Кіровоградській області знаходиться 9 рішень суду на суму
59,6 тис. грн.
Від заходів спрямованих на погашення заборгованості з початку року надійшло 58,2 тис. грн.
З початку року проведено 18 міжвідомчих нарад з відділом державної виконавчої служби
Маловисківського районного управління юстиції, здійснено спільні виїзди спеціалістами та
державними виконавцями до боржників, подано заяви до відділу державної виконавчої служби про
тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України тощо.
Трудові ресурси
У рамках реалізації завдань програми протягом 2014 року створено
486 нових робочих
місць, або 83,8% до річного завдання (580 робочих місць), у тому числі юридичними особами –136,
фізичними особами – підприємцями - 121, працівники, що працюють у таких осіб за трудовими
договорами – 229.
Разом з тим, співвідношення кількості створених і ліквідованих робочих місць складає
118,9%. Ліквідовано – 578, в тому числі 317 - фізичними особами – підприємцями, 261 - працівники,
що працюють у таких осіб за трудовими договорами.
У звітному році значне скорочення відбулося на Смолінській шахті ДП «Схід ГЗК». При
райдержадміністрації створена комісія з питань запобігання різкому зростанню безробіття під час

масового вивільнення працівників по Смолінській шахті ДП «Схід ГЗК». Проведено 2 засідання,
прийняті відповідні рішення.
Станом на 1 січня 2015 року кількість зареєстрованих безробітних у районному центрі
зайнятості склала 1498 осіб (+72 до початку звітного року), або 105,0%.
Протягом року послугами скористалися 3585 громадян. В загальній чисельності незайнятого
населення, яке отримувало послуги, частка жінок становила 44,9%, молоді віком до 35 років – 41,4%.
На момент звернення за допомогою у працевлаштуванні не мали роботи, з різних причин,
більше одного року 591 чол. (16,5% загальної чисельності).
Частка осіб з повною вищою освітою становила 7,1%, базовою вищою – 14,1%, професійнотехнічною – 39,4%, повною загальною середньою – 31,7%, базовою загальною середньою та
початковою освітою –7,7%. Частка осіб передпенсійного віку - 21,0%.
Кількість зареєстрованих вільних робочих місць на початок 2015 року становила 63 одиниці.
Упродовж звітного періоду високим був попит на професії та спеціальності, пов’язані з
наявністю високого рівня кваліфікації.
Питома вага працевлаштованих серед незайнятих громадян становила 27,2%. За видами
економічної діяльності найбільш вагомими обсяги працевлаштування були на підприємствах
сільського господарства, оптової й роздрібної торгівлі – 69,7% незайнятих громадян.
Для забезпечення конкурентоспроможності незайнятого населення, з урахуванням ситуації на
районному ринку праці, центром зайнятості здійснюється професійна підготовка, перепідготовка та
підвищення кваліфікації громадян. Чисельність осіб, що проходили професійне навчання, становить
395 чол. Рівень охоплення професійним навчанням становив 11,0% загальної чисельності незайнятих.
Після проходження професійної підготовки 97,2% громадян були працевлаштовані за сприянням
служби зайнятості.
Із загальної чисельності за напрямком підприємець-початківець, з метою організації
підприємницької діяльності, пройшли навчання 32 особи.
Загальна чисельність незайнятих громадян, охоплених активними заходами сприяння
зайнятості становила 2063 чол. Загальний рівень охоплення активними заходами становив 57,5%.
У громадських роботах взяли участь 693 безробітних, що становить
19,3% до загальної
кількості.
Підвищення якості і доступності медичних послуг
Медичну допомогу населенню в районі надають державний заклад «Смолінська медикосанітарна частина №17 МОЗ України» та 32 комунальних лікувально-профілактичних закладів, в
тому числі: центральна районна лікарня на 210 ліжок з поліклінікою на 500 відвідувань в день, Центр
первинної медико-санітарної допомоги, в структуру якого входять 6 лікарських амбулаторій:
Маловисківська, Великовисківська, Злинська, Хмелівська, Плетеноташлицька, Оникіївська; 25
ФАПів.
Кошторисні призначення з урахуванням змін за 2014 рік по галузі охорона здоров’я з
районного бюджету склали 24568,0 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 24014,5 тис. грн., по
спеціальному 553,5 тис.грн.
Видатки на утримання установ охорони здоров’я, при кошторисних призначеннях з
урахуванням змін склали 23994,4 тис. грн. (97,7% до планових призначень). Із них направлено на
виплату заробітної плати – 67,6%, енергоносії – 4,9%, медикаменти – 1,1%, харчування – 1,8%, інші
послуги – 24,6%.
Видатки на утримання Центру первинної медико-санітарної допомоги (фінансувалися по
КВЕК 2282 окремі заходи по реалізації державних регіональних програм) не віднесені до заходів
розвитку і склали 4485,4 тис.грн.
Фінансування центральної районної лікарні склало 18 060,1 тис.грн., або 97,0% від планових
призначень. Капітальні видатки склали 57,5 тис.грн, на придбання медикаментів направлено 240,0
тис.грн., на харчування 420,0 тис. грн., або 97,0% до запланованих.
Крім того протягом року залучено коштів інших джерел фінансування в сумі – 389,6 тис. грн.
Вартість ліжко-дня по медикаментах за 2014 рік - 3,74 грн., по харчуванню – 5,85 грн.
В центральній районній лікарні запроваджено застосування сучасних перинатальних
технологій, визначення швидкості клубочкової фільтрації (по лабораторії), застосовуються сучасні
технології та препарати для лікування терапевтичних, стоматологічних, інфекційних хворих.
Протягом звітного року придбано медичного обладнання на суму
23,2 тис.грн. (4 од.).
В наявності: в хірургічному відділенні кисневий концентратор для можливості безперебійної подачі
кисню тяжкохворим; в операційному блоці лапароскопічна стойка для проведення діагностики

черевної порожнини та оперативних втручань новітніми методами досліджень та установка для
ультразвукової передстерелізаційної очистки медичних інструментів з світловою та звуковою
індексацією процесу УЗО 10-01.
В лабораторію закуплено комплект аналізаторів для проведення лабораторних досліджень
більш ефективними новітніми методами. Кількість проведених аналізів: біохімічних – 122662 од.,
гематологічних – 173026 од.
За рахунок централізованих заходів на придбання медикаментів спрямовано – 859,5 тис.грн.
Проведено поточні ремонти відділень, освоєно 94,8 тис.грн. (кошти різних джерел
фінансування).
В ЦРЛ працює 57 лікарів та 3 лікарі - інтерни, 166 середніх медичних спеціалістів.
Укомплектованість штатних посад фізичними особами лікарів 60,0%, середнього медичного
персоналу 88,6%.
Забезпеченість населення ліжками складає 61,3 на 10 тис. населення. Впродовж 2014 року в
стаціонарі проліковано 7889 хворих, виконано 77983 ліжкоднів, що становить 103,6% від планового
показника.
На протязі року проліковано 90 чол. ветеранів Великої Вітчизняної війни та прирівняних
осіб, профінансовано коштів в сумі 13,8 тис. грн., в тому числі на медикаменти – 4,1 тис. грн.
(витрати на 1 ліжкодень – 4,54 грн.), на харчування – 9,7 тис. грн. (витрати на 1 ліжкодень – 10,70
грн.).
Захворюваність на туберкульоз у 2014 році, в порівняні з минулим роком, збільшилась із
80,9 до 92,8 на 100 тис. населення.
Поширеність цукрового діабету 350,5 на 10 тис. населення (1026 хворих), інсулінозалежних
50,9 на 10 тис. населення (149 хворих).
Поширеність злоякісних новоутворень на 100 тис. населення 2774,9 (на обліку 1225 чол.).
Рівень народжуваності становить 6,3 на 1000 населення, смертність 16,0.
По ДЗ «Смолінська медико-санітарна частина №17 МОЗ України» фінансування з державного
бюджету склало 13268,4 млн.грн. Із них направлено на виплату заробітної плати – 77,8% (10326,8
тис.грн.), енергоносії – 11,7% (1547,6 тис.грн.), медикаменти – 5,6%, (743,0 тис.грн.), харчування –
1,5% (198,5 тис.грн.), інші послуги – 3,4%.
Підвищення якості й конкурентоспроможності освіти
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 рамках реалізації завдань програми щодо поліпшення якості надання освітніх послуг вжито
заходи щодо охоплення дітей дошкільною освітою, розроблено заходи щодо забезпечення готовності
навчальних закладів до нового навчального року та своєчасного початку опалювального сезону,
визначено перелік першочергових ремонтних робіт, об’єми та терміни їх завершення.
У системі освіти району функціонує 22 загальноосвітні навчальні заклади, які працюють за
програмою 11 річної освіти: І-ІІ ступенів - 4, І-ІІІ ступенів – 18, в тому числі заклади нового типу:
Маловисківська гімназія та Смолінське НВО, а також: загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів
Кіровоградської обласної ради, 3 позашкільних (в тому числі Смолінський ДЮЦ в складі
Смолінського НВО) та
17 дошкільних навчальних закладів, Маловисківське ПТУ №16. У с.
Мануйлівка діє навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дошкільний
навчальний заклад». 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
заклади атестовано на
достатньому рівні.
В загальноосвітніх закладах району охоплено навчанням 3818 учнів
(257 класів), 1873
учнів відвідували спортивні гуртки та секції, які працюють на базі загальноосвітніх навчальних
закладів.
В 93 гуртках (149 групах) за інтересами навчаються 2233 дітей та підлітків.
На базі Смолінської ЗШ № 1 І-ІІІ ст. працюють 3 вечірні класи де навчається 35 осіб. Для 54
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.
Всі загальноосвітні навчальні заклади забезпечені комп’ютерними класами та підключені до
мережі Інтернет.
В 2014 році проведено 87 районних виховних заходів (фестивалі, конкурси, змагання,
конференції). 18 учнів стали призерами обласних олімпіад, 5 учнів стали переможцями ІІ (обласного)
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.
Забезпечено підвіз 598 учнів та 54 учителів. Використовується 13 шкільних автобусів, в 2014
році кошти на придбання шкільних автобусів не виділялись.
Продовжувалась робота по оновленню шкільних меблів, у 2014 році придбано 20 комплектів
меблів на суму 12,8 тис. грн.
За рахунок коштів різних джерел фінансування проводились капітальні та поточні ремонти
закладів освіти (покрівель, приміщень, котлів, котелень тощо). Виконано робіт на суму 891,3 тис. грн., в
тому числі по дошкільних навчальних закладах на 210,8 тис. грн., загальноосвітніх навчальних закладах – 646,2
тис. грн., позашкільних навчальних закладах - 34,3 тис. грн.
Функціонує 17 дошкільних закладів, з чисельністю 1168 дітей (53 групи). Відкрито 4
додаткові групи: по 1 групі в Маловисківських ДНЗ «Ромашка» та «Чебурашка», Великовисківському
ДНЗ «Рукавичка», Хмелівському ДНЗ «Струмочок».
Всіма видами дошкільної освіти в районі охоплено 90,0% дітей від 3-х до
6 років (1224
дитини), охоплення дошкільною освітою дітей 5—річного віку становить 100,0%.
На базі 21 загальноосвітнього навчального закладу працюють харчоблоки та їдальні. Різними
видами харчування охоплено 3428 учнів або 89,0% від загальної кількості, з них: 1466 учнів 1-4
класів (100,0%).
Середня вартість харчування у загальноосвітніх закладах становить
3,50 грн. Всього
профінансовано для організації харчування 803,3 тис. грн.
Належна увага була приділена літньому оздоровленню дітей, працювали 20 пришкільних
таборів, охоплено відпочинком та гарячим харчуванням 2315 дітей (відпочивали з денним
перебуванням: 22 дітей - сиріт та позбавлених батьківського піклування, 41 дитина-інвалід, 364 дітей
з багатодітних та малозабезпечених сімей, 41 дитина, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, 300
- талановиті та обдаровані). На організацію відпочинку за рахунок коштів різних джерел
фінансування вкладено 262,0 тис. грн.
У стаціонарному оздоровчому закладі «Лісова пісня» оздоровилася
31 дитина (99,9
тис.грн. кошти районного бюджету), оздоровлено дітей пільгових категорій в Українському дитячому
центрі «Молода Гвардія» (9), обласних таборах (54).
Працює Маловисківська школа-інтернат (143 дітей) та Маловисківське ПТУ №16 (налічується
12 навчальних груп, навчається 235 учнів, зайнято 63 інженерно-педагогічних працівників та
адміністративно-господарського персоналу).
Кошторисні призначення з урахуванням змін за 2014 рік по галузі освіта склали 62617,8
тис.грн., в тому числі по загальному фонду 59180,3 тис.грн, по спеціальному 3437,5 тис.грн. Фактичні
видатки склали 60046,7 тис.грн.
Видатки районного бюджету на утримання установ освіти, при кошторисних призначеннях з
урахуванням змін склали 46303,9 тис. грн. (96,0% до планових призначень). Із них направлено на
виплату заробітної плати – 76,3%, енергоносії – 10,7%, харчування – 1,7%, інші послуги – 11,3%.
Капітальні видатки склали 396,6 тис.грн.
Культура і туризм
Протягом року здійснювалась реалізація державної політики у галузі культури, мистецтва, з
питань охорони культурної спадщини, бібліотечної та музейної справи.
Проведено ряд культурно мистецьких заходів на рівні району, взято участь у 2-х
Міжнародних фестивалях (з дитячої творчості в м. Одеса, сольного співу «Духовні джерела» в м.
Київ); 5-х Всеукраїнських конкурсах (з вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів», театрального
«Вересневі самоцвіти», народних інструментів «Провесінь», учнівської творчості); Всеукраїнському
проекті «Бібліоміст»; 3-х обласних конкурсах з образотворчого мистецтва; районному конкурсі
фестивалі обдарованої творчої молоді, святі «Вересневі самоцвіти» та «Театральна весна
Маловисківщини» на якому вшанувалася пам`ять Т.Г.Шевченка, з нагоди його 200-річчя; ІІ
районному конкурсі обрядової пісні «Різдвяні Дзвіночки» та виставку декоративно-ужиткового
мистецтва «Від Миколая до Різдва»; ІІІ Центрально – Українському музейно – туристичному
фестивалі в м. Кіровоград.

Для задоволення культурних потреб населення району функціонує
32 клубних заклади
на 9898 глядацьких місць, 25 бібліотек з бібліотечним фондом 324,6 тис. примірників, 3 школи
естетичного виховання, музей історії,та 4 музеї на громадських засадах, 9 народних колективів.
Здійснювалося забезпечення належного технічного та санітарного стану приміщень. З
початку звітного року проведено капітальні ремонти у 1 закладі культури на суму 178,0 тис.грн.
(капітальний ремонт покрівлі СБК в с. Злинка) та поточні ремонти у 7 закладах на суму 103,1
тис.грн.
На зміцнення матеріально-технічної бази, за рахунок коштів різних джерел фінансування,
вкладено – 69,8 тис. грн.
Платні послуги у 2014 році склали 42,2 тис. грн. (в т.ч. по сільських населених пунктах – 19,7
тис. грн.), орендна плата склала – 24,1 тис. грн., які використані на розвиток закладів культури.
Туристичний потенціал району висвітлено на сайті районної державної адміністрації.
Діє проект туристично-екскурсійного маршруту «Церквами Маловисківщини». Створено
туристичні гуртки пішохідного та екскурсійного напрямків (дитячий туризм).
У 2014 році проведено 23 заходи етнокультурного спрямування: фольклорні свята
«Водохреща», «Проводи зими», «Івана Купала», «Зелені свята», «Свята борщу» тощо.
Взято участь у ІІІ Центрально - Українського музейно-туристичному фестивалі, на якому
представлено регіональну виставку декоративно-ужиткового мистецтва, друковані матеріали про
туристичні маршрути, відеоролик та видання краєзнавчого спрямування - книгу О.Голованової
«Злинка: від витоків до сьогодення» (ІІ том) та участь у номінації «Креативна музейна збірка»
(дипломом за участь та дипломом ІІ ступеню нагороджений етнографічний музей
с.
Хмельового - Етнографічний літопис рідного краю «Про звичні речі».
Організовано та проведено 15 виставок у Музеї історії в м. Мала Виска: місцевих художників
В.Шевцова, В.Гнибіденка, викладачів з образотворчого та декоративно ужиткового мистецтва
Маловисківської дитячої школи мистецтв.
Виготовлено буклети : на тему «Люди які славлять район» - «Художник Василь Шевцов»,
«Самодіяльний художник В.Гнибіденко», «Оникіївський дендрарій ім.В.Єрмолаєва - учасник ІІІ
Центрально-Українського музейно-туристичного фестивалю». Музей с. Злинки у 2014 році
нагороджено І премією щорічної обласної краєзнавчої премії ім. В.Ястребова.
На державному обліку знаходиться 55 пам’яток історії та 9 пам’яток археології. Протягом
звітного року, за рахунок коштів різних джерел фінансування, проводились ремонтні роботи,
вкладено 15,7 тис. грн. (кошти місцевого бюджету – 15,0 тис. грн., інші джерела – 0,7 тис. грн.).
Біля приміщення Маловисківської районної бібліотеки ім. Лесі Українки у березні 2014 року
відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки з нагоди 200-річчя дня народження Т.Г.Шевченка.
Продовжено роботу щодо заключення охоронних договорів, та актів технічного стану
пам’яток культурної спадщини району (укладено 46 охоронних договорів).
Кошторисні призначення з урахуванням змін за 2014 рік по галузі культура і мистецтво слали
8561,1 тис.грн., в тому числі по загальному фонду
7822,3 млн.грн, по спеціальному –
728,8,0. Фактичні видатки склали 7985,7 тис.грн.

Видатки районного бюджету на утримання установ культури, при кошторисних
призначеннях з урахуванням змін склали 4893,0 тис. грн. (97,3% до призначень). Із них
направлено на виплату заробітної плати – 84,7%, енергоносії – 7,8%, інші послуги – 7,5%.

Розвиток фізичної культури і спорту
Усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи в районі охоплено 11,0% від загальної
кількості населення району. Функціонує 1 районна дитячо-юнацька спортивна школа, в якій
займається 501 вихованець.
Матеріально – технічна база спортивних закладів району налічує 2 стадіони,
89
спортивних майданчиків, з них 26 з тренажерним обладнанням, 19 футбольних полів, 20 спортивних
залів, 14 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять.
Проведено 21 спортивне змагання 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, Дня незалежності України,
Дня фізичної культури і спорту тощо).
Спортсмени району взяли участь у всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики (нагороди –
срібна та бронзова медалі), обласних змаганнях з дзюдо та легкої атлетики, чемпіонаті з футболу,

легкої атлетики, де завоювали І місце. Команда спортсменів села Оникієве взяла участь у
Всеукраїнських змаганнях «Краще спортивне село».
Проведено 26 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 4 засідання спортивного комітету, розглядались питання виконання районної
програми розвитку фізичної культури та спорту в районі та готовність спортивних споруд до роботи
в осінньо – зимовий період.
Кошторисні призначення з урахуванням змін за 2014 рік по галузі фізична культура і спорт
склали 1024,7 тис.грн. Фактичні видатки склали 913,0 тис. грн., або 89,1%.
Розвиток внутрішнього споживчого ринку та захист прав споживачів
Торговельну мережу району представляють 358 магазинів та об’єктів роздрібної торгівлі, з
них 14 кіосків фірмової торгівлі, 35 закладів громадського харчування, 2 ринки з продажу
продовольчих та непродовольчих товарів, мережа аптек та автозаправних станцій.
По споживчому ринку, оборот роздрібної торгівлі підприємств юридичних осіб, у січні –
вересні 2014 року становив 93,8 млн.грн., що на 5,8% менше до відповідного періоду минулого року.
Причиною є зменшення закупівельної спроможності населення району, як по об’єктах сфери торгівлі
так і по автозаправних станціях.
Продаж непродовольчих товарів за цей період склав 61,9 млн.грн. (65,9% загального обсягу
роздрібного товарообороту району), продовольчих – 38,1 млн.грн. (34,1%). За усіма каналами
реалізації реалізовано товарів на суму 287,4 млн. грн., з них оборот ресторанного господарства - 11,1
млн.грн.
Ціни на основні продовольчі товари в районі не перевищували середньо - обласних
показників, споживчий ринок насичений продуктами харчування в широкому асортименті та
достатньому обсязі. Забезпечено щодекадні моніторинги цін у торгівельній мережі на основні групи
товарів.
Суб’єкти господарювання району є постійними учасниками виставки-ярмарку «Купуй
Кіровоградське», протягом звітного періоду господарства району взяли участь у 4 ярмаркових
заходах з продажу сільськогосподарської продукції, приймали участь у «Покровському ярмарку»,
здійснювали реалізацію меду та продукції бджільництва, яблук, винограду тощо. В районі постійно
проводиться робота щодо дотримання санітарних норм і правил, законодавства щодо захисту прав
споживачів при реалізації продуктів харчування у підприємствах торгівлі та на ринках, недопущення
торгівлі харчовими продуктами у невстановлених для цього місцях.
Управлінням ветеринарної медицини в районі, проведено протягом 2014 року 4 перевірки
ринків, 50 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил торгівлі
продукцією тваринного походження.
Маловисківським РВ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Кіровоградській області проведено 2 планові і 2 позапланові перевірки КП «Міський ринок» та КП
«Селищний ринок». За результатами перевірок керівників ринків притягнуто до адміністративної
відповідальності.
Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області проведено перевірки по
виявленню місць стихійної торгівлі на території району, за результатами яких 4 осіб притягнено до
адміністративної відповідальності, відповідно до ст. 160 КУпАП. Матеріали направлено на розгляд
до районного суду.
У сфері побуту послуги надають 54 суб’єкти підприємницької діяльності.
За 9 місяців 2014 року реалізовано послуг населенню на суму 13,4 млн. грн., що на 63,6%
більше ніж у відповідному періоді минулого року.
З різних питань по захисту прав споживачів
звернулося 15 осіб, всі звернення задоволені.

до

райдержадміністрації

Розвиток будівництва та житлова політика, інвестиційна діяльність
Будівельною діяльністю, по основному колу, займаються 5 суб’єктів господарювання.
Загальні обсяги виконаних будівельних робіт за січень – грудень 2014 року склали 19,1 млн. грн., що
становить 4,1% до загального обсягу по області.
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.

З метою виконання завдань щодо житлового будівництва, у січні – грудні 2014 року,
прийнято в експлуатацію житла 708 кв.м (6 квартир), або 36,7% до відповідного періоду минулого
року (причиною зниження є відсутність фінансування).
Житловий фонд району складає 1144,9 тис. м.кв. Забезпеченість житловою площею на 1
жителя в середньому становить 26,0 кв.м. На квартирному обліку в районі перебуває 103 сім’ї.
Для будівництва житлової та соціальної сфери видано містобудівних умов та обмежень на 6
об’єктів. Індивідуальним забудовникам видано 10 будівельних паспортів, та 7 паспортів прив’язки
на тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності. Надано 135 висновків по
проектах землеустрою для будівництва та обслуговування індивідуальних житлових будинків.
Зарезервовані земельні ділянки під будівництво доступного житла в
м. Мала Виска 0,5
га., та смт Смоліне загальною площею 0,6 га (4 ділянки), з наявною інженерною інфраструктурою.
По виготовленню та корегуванню генеральних планів населених пунктів району роботи
проведено Оникіївською (98,0 тис.грн.) та Березівською сільськими радами (77,8 тис.грн.).
Капітальні інвестиції за 2014 рік склали 93,4 млн.грн., або 3,1% до загального обсягу по
області.

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.
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. На заходи даної програми, попередження та ліквідації надзвичайних подій, у 2014 році було
направлено 28,0 тис грн.
Діє постійна районна комісія з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, проведено 22 засідання комісії, розглянуто 57 питань різних напрямків роботи.
В районі функціонує 9 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, здійснюються заходи щодо підтримання
мобілізаційної готовності.
Створено районний резерв паливно – мастильних матеріалів (бензин А-92, дизельне паливо),
постійно проводиться робота по його поповненню.
Затверджено перелік об’єктів особливого значення, засоби необхідні для їх захисту та
відповідальні суб’єкти господарювання.
З метою координації дій на території району в осінньо-зимовий період 2013-2014 років
розпорядженням голови райдержадміністрації створено та затверджено районний штаб із
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Взято участь у проведенні тренування органів управління та сил обласної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту щодо виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового
періоду 2014-2015 років та проведено тренування на рівні району, заслухано звіти керівників
спеціалізованих служб та органів місцевого самоврядування щодо їх готовності.

На поліпшення екологічної ситуації за рахунок коштів фондів охорони
навколишнього природного середовища місцевих бюджетів профінансовано
34,5
тис.грн. У звітному році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища завершено роботи по будівництву очисних споруд житлового
селища Маловисківського спиртового заводу.
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».

Житловий фонд району налічує 72 багатоквартирних житлових будинків, протяжність
водопровідних мереж складає – 195,7 км і протяжність каналізаційних мереж – 66,7 км.
З місцевих бюджетів, у звітному році, на розвиток житлово-комунальних підприємств та на
фінансову допомогу для відшкодування витрат профінансовано 1302,96 тис. грн.
За січень – грудень 2014 року комунальними підприємствами надано населенню платних
послуг на суму 5530,5 тис. грн. Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги при рівні
оплати 97,1% на 1 січня 2015 року, становить 1563,4 тис. грн. (118,8% до початку 2014 року, або
більше на 247,5 тис. грн.). Заборгованість бюджетних установ та організацій, що фінансуються з
місцевих бюджетів за спожиті житло-комунальні послуги складає 660,1 тис.грн., з них Смолінська
селищна рада – 39,8 тис.грн., відділ освіти райдержадміністрації 620,3 тис.грн.
У звітному році по КП «Мала Виска Водоканал» та КП «Енерговодоканал» приведено тарифи
на водопостачання та водовідведення у відповідність до рівня собівартості виробництва.
В 2014 році за рахунок коштів державного бюджету профінансовано
3653,3 тис. грн. на
погашення різниці в тарифах за використаний газ, електроенергію та сплату податків до державного
бюджету (КП «Енерговодоканал» - 3642,9 тис. грн., КП «Мала Виска Водоканал» - 10,4 тис. грн.).
На благоустрій населених пунктів протягом звітного року залучено
1197,6 тис. грн.
(кошти місцевих бюджетів), впродовж 2014 року висаджено
500 шт. дерев, 50 шт. кущів.
Вжито заходи щодо покращення стану санітарної очистки населених пунктів. На
впорядкування звалищ твердих побутових відходів вкладено 17,9 тис. грн. Проводилась робота по
ліквідації несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ, ліквідовано 20, використано 7,8 тис.грн.
Органами місцевого самоврядування розроблено і затверджено правила благоустрою населених
пунктів та схеми санітарного очищення населених пунктів, програми поводження з твердими
побутовими відходами, а також на місцях створені комісії з виявлення стихійних сміттєзвалищ.
У рамках виконання програмного завдання щодо поліпшення якості надання житловокомунальних послуг проводились роботи щодо відновлення мереж зовнішнього освітлення,
встановлено 188 одиниць світлоточок, відновлено 22,1 км мереж зовнішнього освітлення, вкладено
181,5 тис.грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації використано 3,0 тис.грн.
В рамках регіонального проекту «Жива вода» відремонтовано та очищено 15 криниць, на
проведення лабораторного дослідження відібрано 152 проби на вміст нітратів. Побудовано
водопровід Олексіївського ДНЗ «Вишенька», освоєно 99,9 тис.грн. Комунальними підприємствами
району у сфері централізованого водопостачання та водовідведення забезпечено ремонт 4,8 км.
водопровідних мереж та 2,85 км. каналізаційних систем.
КП «Мала Виска Водоканал» на роботи по очистці артезіанських свердловин водопостачання
освоєно коштів в сумі 70,7 тис.грн., придбано нового обладнання на суму 60,0 тис.грн. (автоматика
Каскад, компресорне, насосне обладнання, засоби обліку).
КП «Енерговодоканал» на проведення ремонтних робіт та утримання обладнання
централізованної системи
водопостачання
освоєно - 41,9 тис.грн., на утримання мережі
централізованої системи водовідведення, освоєно
34,1 тис.грн.
Налічується приладів обліку холодної води: по м. Мала Виска 2697, з них встановлено у 2014
році 12, смт Смоліне - 4183.
За рахунок коштів охорони навколишнього природного середовища в 2014 році проведено
будівництво очисних споруд житлового масиву Маловисківського спиртового заводу на загальну
суму 812,0 тис.грн., готується пакет документів про введення в експлуатацію.
На ремонт багатоповерхівок в м. Мала Виска та смт Смоліне (ремонти покрівель, вікон,
дверей, сходових кліток під’їздів, утримання внутрішньобудинкових мереж та вентиляційних
каналів тощо) за рахунок коштів різних джерел фінансування профінансовано 166,6 тис. грн.
Підготовка господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період була
завершена 1 жовтня 2014 року. Бюджетними установами розпочато опалення з 23 жовтня 2014 року,
багатоквартирні житлові будинки, які перебувають в комунальній власності, опалюються
індивідуально. На опалювальний сезон 2014/2015 року, на споживання природного газу, КП
«Енерговодоканал» укладено угоду з НАК «Нафтогаз України».
Поліпшення бізнес клімату
З метою виконання завдання щодо спрощення процедури започаткування і ведення бізнесу,
дозвільної системи у сфері господарської діяльності в районі видача документів дозвільного
характеру здійснюється виключно через Центр надання адміністративних послуг (Центр отримує
інформацію з Реєстру документів дозвільного характеру, плата за підключення та користування
Реєстром документів дозвільного характеру відбувається відповідно до чинного законодавства).

Приміщення обладнано інформаційними стендами, комп’ютерною технікою. У Центрі надається 131
адміністративна послуга, з них 18 адміністративних послуг структурних підрозділів
райдержадміністрації, 14 - державного реєстратора, 13 - управління юстиції, 15 - держземагентсва,
9 - міграційної служби, 1 - управління ДСНС, 12 - інспекції ДАБ, 10 - департаменту екології та
природних ресурсів ОДА, 2 - держгірпромнагляд, 37 - документи дозвільного характеру. Протягом
2014 року суб’єктам звернення через Центр надано 392 адміністративні послуги.
Здійснено щоквартальний моніторинг стану реалізації державної регуляторної політики в
органах місцевого самоврядування району, регуляторні акти прийняті по Маловисківській міській
раді. Регуляторні акти райдержадміністрацією не приймалися.
У сфері малого підприємництва налічується 72 малих підприємств на 10 тис. населення. До
загального фонду зведеного бюджету надходження від господарської діяльності суб’єктів малого
бізнесу склали 46,6% від фактично сплачених податків і зборів усіх суб’єктів господарювання (майже
50,0 млн.грн.).
Забезпечення виконання місцевих бюджетів
та ефективність використання бюджетних коштів
Протягом звітного 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 2014 році платники податків забезпечили надходження до зведеного бюджету району
коштів у розмірі 105,4 млн. грн., що на 14,2 млн. грн., або 15,5% більше 2013 року. Завдання щодо
надходження платежів до бюджетів виконано на 108,8%, додатково бюджет отримав 8,5 млн. грн. З
них до Державного бюджету надійшло 23,5 млн. грн., що на 26,6% більше ніж за минулий рік, або на
4,9 млн. грн., до місцевого бюджету надійшло 81,8 млн. грн., що на 12,7% більше ніж за минулий рік,
або на 9,2 млн. грн.
Виконання планових показників місцевих бюджетів району по власних і закріплених доходах
складає 105,4% (план – 51,0 млн.грн., факт – 53,8 млн.грн.).
У територіальному розрізі виконання планових показників складає: районний бюджет –
101,3%, сільські бюджети – 110,0%, міський бюджет – 118,4%, селищний бюджет – 104,6%.
Виконання розрахункових показників Міністерства фінансів України по доходах загального
фонду, що враховуються при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів становить 113,7%
(розрахунки – 38,4 млн.грн., факт – 43,7 млн.грн.).
У січні-грудні 2014 року одержано дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 54,8
млн.грн., або 100,0%.
Найбільша питома вага надходжень до місцевого бюджету належить податку на доходи
фізичних осіб і становить 81,1% від загальної суми власних надходжень. Порівняно з минулим роком,
надходження збільшились на 4,9 млн. грн., або 110,1%. По платі за землю ріст зафіксовано на 9,9% до
планових показників та минулого року.
Забезпечено своєчасне та системне вжиття заходів з економного та раціонального
використання бюджетних коштів, дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни,
упередження фактів незаконного, нецільового та неефективного витрачання бюджетних коштів.
Проблемним питанням є наявність податкового боргу до бюджетів усіх рівнів (з урахуванням
боргу підприємств банкрутів), який склав 6,3 млн. грн.
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
44 публікації. Організовано та проведено 22 сеанси телефонного зв’язку «гаряча лінія», 17 зустрічей з
громадськістю, надано майже три тисячі усних консультацій та письмових роз’яснень. 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, в тому числі надання безкоштовного
електронного ключа.
Економічна безпека
Протягом звітного року при райдержадміністрації проводилися спільні наради за участю
представників правоохоронних органів, відповідальних за роботу по боротьбі з корупцією, місцевого
самоврядування, громадських організацій щодо обговорення стану дотримання чинного

законодавства по боротьбі з корупцією, надавалися роз’яснення щодо застосування норм
антикорупційного законодавства.
Упродовж 2014 року рівень злочинності на території району у порівнянні з 2013 роком має
тенденцію до зниження по окремих категоріях правопорушень, в цілому злочинність на території
району має тенденцію до зростання.
В сфері економічних відносин прокуратурою району в порядку нагляду за додержанням та
застосуванням законів проведено 16 перевірок, за результатами яких зареєстровано 2 кримінальні
провадження, в тому числі в бюджетній сфері та сфері державної та комунальної власності,
матеріали направлено до суду, внесено 17 документів в реагування, до відповідальності притягнуто
11 службових осіб. Відшкодовано 228,0 тис.грн.
Зовнішньоекономічна діяльність та зовнішні зносини
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.
Забезпечено участь підприємств та організацій району у двосторонніх переговорах, що
проходили у рамках засідання Міжнародного Трейд – клубу, Всеукраїнській агропромисловій
виставці з польовою демонстрацією техніки «АГРОЕКСПО 2014» та «Покровському ярмарку», який
проходив в рамках даної виставки у м. Кіровоград.
Взято участь у регіональному семінарі – презентації третьої фази проекту ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток орієнтований на громаду».
Постійно розповсюджується інформація про оголошені конкурси на отримання міжнародної
технічної допомоги, доводилась інформація до органів місцевого самоврядування.
З державних підприємств зовнішньо – економічною діяльністю займається ДП «Оникіївське
лісове господарство».
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. дол. США, товарна структура машини, обладнання та механізми,
авторська підтримка експертизи проекту. Сальдо 984,1 тис. дол. США.
Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 4 країн світу.
Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 1 січня 2015 року склав 10452,7 тис. дол.
США, або 19,9% до обсягів на початок року. Учасниками інвестиційної діяльності є 5 суб’єктів
господарювання: ТОВ «Агро - Прім» (розвиток сільського господарства), ТОВ «Юлком» (добування
руд кольорових металів), ТОВ «Елеватор Злинка» (послуги по зберіганню зерна), ТОВ «Гранпарк»
(декоративна обробка каменю), ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» (виробництво ядерних
матеріалів).
Створення умов для розвитку громадянського суспільства
На території району зареєстровано 40 районних громадських організацій. За структурою
громадські організації поділяються: спортивні – 9 (22,5%), ветеранські – 4 (10,0%), молодіжні – 4
(10,0%), організації інвалідів – 3 (7,5%), національно-культурні – 2 (5,0%), дитячі – 2 (5,0%), інші –
16 (40,0%).
Найбільш структурованими серед об'єднань громадян є районна організація ветеранів
України, районна дитячо-юнацька громадська організація «Ліга інтелектуальних ігор», районна
організація Української спілки ветеранів Афганістану та районна громадська організація Товариства
сприяння обороні України.
У 22 загальноосвітніх навчальних закладах району діє 80 волонтерських загонів. Створено 3
об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.
З метою забезпечення створення на районному рівні сприятливого правового середовища для
діяльності інститутів громадянського суспільства в районі діє програма сприяння розвитку
інститутів громадянського суспільства району на 2012-2015 роки, затверджено районний План
заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні.

При райдержадміністрації створена та функціонує комісія сприяння додержанню
законодавства про свободу совісті та релігійні організації, протягом 2014 року проведено 3 засідання.
З метою організації довгострокової взаємодії районної державної адміністрації, органів
місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства в районі укладено 2 угоди про
взаємодію і співробітництво, терміном на 2 роки, між райдержадміністрацією, районною радою та
громадськими організаціями: радою Маловисківської організації ветеранів України та організації
Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів).
Забезпечено належний рівень інформування населення
про діяльність інститутів
громадянського суспільства через проведення інформаційно-просвітницької кампанії шляхом
розміщення інформаційних матеріалів в районній газеті «Маловисківські вісті» та на офіційному вебсайті райдержадміністрації.
При районній державній адміністрації діє громадська рада. Члени громадської ради постійно
запрошуються на апаратні наради при голові райдержадміністрації, засідання колегії
райдержадміністрації.
Разом з тим, не вирішеними залишаються ряд актуальних проблем, які перешкоджають
розвитку району:
продовження будівництва ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива»;
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;
розробка генеральних планів населених пунктів.
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 щодо:
включення до переліку об’єктів, які будуть фінансуватися у 2015 році за рахунок коштів
державного бюджету об’єктів: капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ ст.
(утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) та будівництво водопровідної мережі в м. Мала
Виска;
фінансування об’єкту - Гідротехнічна споруда в с. Плетений Ташлик Маловисківського
району за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища;
вирішення на державному рівні 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;
вирішення на державному рівні питання про виведення з переліку об’єктів права державної
власності, які не підлягають приватизації ДП «Маловисківський спиртовий завод».

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

С.ЖАНТАЛАЙ

