МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРЕТЯ СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 6 січня 2011 року

№ 31

м. Мала Виска

Про Програму економічного
і соціального розвитку
Маловисківського району на 2011 рік
На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та
розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект програми економічного і
соціального розвитку Маловисківського району на 2011 рік,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму економічного і соціального розвитку Маловисківського району
на 2011 рік ( додається ).
2. Вважати головним завданням районної державної адміністрації, органів місцевого
самоврядування, керівників територіальних органів міністерств і відомств України в районі,
керівників підприємств, організацій та установ району забезпечити виконання основних завдань
програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2011 рік.
3. Рекомендувати районній державній адміністрації, керівникам територіальних
органів міністерств і відомств України в районі, забезпечити проведення щомісячного
моніторингу стану виконання основних показників та першочергових завдань програми
економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2011 рік та розгляд його
результатів на засіданнях колегій райдержадміністрації.
4. Рекомендувати міській, селищній, сільським радам при затвердженні програм
економічного і соціального розвитку
відповідних територій взяти показники програми
економічного і соціального розвитку району на 2011 рік за орієнтири.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради

С.Сосновська
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Загальні положення
Програма економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2011 рік (далі –
Програма) розроблена відповідно до вимог статті 17 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", завдань, заходів та положень Стратегії економічного і соціального розвитку області
на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 24 листопада 2006 року №95,
Стратегії економічного та соціального розвитку Маловисківського району на період до 2015 року,
затвердженої рішенням районної ради від 21 вересня 2007 року № 131; Постанови Кабінету
Міністрів України від 16 грудня 2004 року № 1691 "Про затвердження Державної програми
забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини
на 2006-2030 роки"; розпорядження голови обласної державної адміністрації від 9 листопада 2010
року №982-р „Про розробку проекту програми економічного і соціального розвитку області на
2010 рік”; розпорядження голови районної державної адміністрації від 11 листопада 2010 року
№774-р „Про розробку проекту програми економічного і соціального розвитку району на 2010
рік”.
Методологічною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” (стаття 18)
та постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту
державного бюджету”.
Основні показники програми та завдання розроблені на основі та з урахуванням
пропозицій і рекомендацій:
структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств
України, органів місцевого самоврядування, з урахуванням завдань суб”єктів господарювання
району.
Основні показники та першочергові завдання щодо економічного і соціального розвитку
району на 2011 рік обговорено і в цілому схвалено на засіданні робочої групи в Головному
управлінні економіки обласної державної адміністрації та враховано при підготовці проекту
програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2011 рік.
Реалізація програми буде здійснюватися шляхом:
співпраці структурних підрозділів райдержадміністрації з органами місцевого
самоврядування, територіальними органами міністерств і відомств України, суб’єктами
господарювання.
Мета та першочергові завдання
економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2011 рік
1) Метою є підвищення рівня життя та добробуту населення, створення сприятливих
умов для розвитку галузей економіки та інвестиційної привабливості.
2) Першочергові завдання:
розвиток ядерно-паливного комплексу:
сприяння завершенню будівництва, введення в експлуатацію підприємства, що будується на
базі Новокостянтинівського родовища уранових руд;
забезпечення стабільної роботи Смолінської шахти ДП „Схід ГЗК”;
відновлення промислового потенціалу, збереження та розвиток виробництва
конкурентоспроможної
продукції
харчової
промисловості
та
перероблення
сільськогосподарської продукції:
відновлення роботи ЗАТ ”Маловисківський молочний комбінат”;
вирішення питання щодо виключення з Переліку об”єктів права державної власності, які не
підлягають приватизації ДП „Маловисківський спиртовий завод” та створення на його базі
нового підприємства;
збільшення виробництва продукції на ДП ”Оникіївський лісгосп” та ПП “Валентина центр”;
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розширення
асортименту
хліба
та хлібобулочних виробів на ПП “Хлібний дар”,
підприємстві “Харчовик” та хлібокомбінаті райспоживспілки;
створення сприятливих умов для розвитку високоефективного конкурентоспроможного
аграрного сектору, забезпечення продовольчої безпеки району:
вирощування репродуктивного та сортового складу посівного матеріалу зернових культур на
базі СТОВ "Україна", СТОВ АФ "Маяк" та ФГ "Агро-Володимир" (пшениця сортів Подолянка,
Шестопалівка, Астет, ячмінь сортів СН-28, Достойний, Трудівник, ріпак сортів: Чорний велетень,
Дангал);
впровадження нової конкурентно - спроможної сільськогосподарської техніки. Протягом
2011 року машинно-тракторний парк району планується оновити на 13 одиниць тракторів, 13
одиниць зернозбиральних комбайнів, 22 одиниці іншої техніки. Загалом на придбання
сільськогосподарської техніки планується використати 21,0 млн. грн.;
розвиток інфраструктури:
газифікація сільських населених пунктів: Хмельове, Новогригорівка, Новопавлівка;
сприяння розширенню доступу громадян до мережі Інтернет;
освоєння нових видів поштових послуг: електронні повідомлення; перекази з СМС
повідомленнями; пріоритетні відправлення;
введення на території району бездротового FM – мовлення;
розвиток торговельної мережі:
реалізація проекту “Купуй Кіровоградське”;
введення в дію нових об’єктів сучасного типу: магазин з продажу продовольчих товарів,
супермаркет будівельних матеріалів;
відновлення роботи магазину “Маркет” райспоживспілки в м. Мала Виска;
відкриття торговельних точок на територіях сільських рад з продукцією місцевих та
обласних виробників (ПП “Хлібний дар”, ВАТ "М'ясокомбінат "Ятрань");
підвищення стандартів життя населення:
добудова терапевтичного корпусу центральної районної лікарні;
придбання санітарних автомобілів для центральної районної лікарні;
проведення капітальних ремонтів поліклініки та стаціонару ЦРЛ;
забезпечення кадрами Оникіївської та Плетеноташлицької лікарських амбулаторій;
забезпечення належного функціонування палат ветеранів Великої Вітчизняної війни
центральної районної лікарні та Смолінської СМСЧ №17;
стовідсоткове охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою;
реконструкція двоповерхового будинку під загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів в с.
Плетений Ташлик Маловисківського району;
відновлення діяльності Паліївського, Кіровського дошкільних навчальних закладів;
придбання шкільних автобусів для підвезення учнів та вчителів до загальноосвітніх
навчальних закладів: с.с.Первомайське, Краснопілка, Мануйлівка, Копанки;
збереження існуючої мережі закладів культури, забезпечення їх сучасною матеріальнотехнічної базою;
проведення капітального ремонту та оформлення музею історії Маловисківського району;
реформування житлово-комунального господарства:
будівництво артезіанських свердловин для водозабезпечення смт. Смоліне;
реконструкція мережі водопостачання по м. Мала Виска;
будівництво очисних споруд в м. Мала Виска.

І. Забезпечення якості життя населення
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Демографічна ситуація , підтримка сімей та молоді
Основними проблеми є - збереження негативної тенденції щодо зменшення чисельності
населення; наявність трудової міграції; зростання кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування; вирішення питання щодо влаштування таких дітей, вважаючи при
цьому пріоритетними сімейні форми виховання: сім’ї опікунів (піклувальників), прийомні сім’ї,
сім’ї усиновителів; зростання кількості сімей, які потрапили в складні життєві обставини та
самостійно не можуть подолати кризову ситуацію; вирішення питання про передачу дітей з таких
сімей на виховання фізичним та юридичним особам, відповідно до ст. 151 Сімейного Кодексу
України; розповсюдження такого явища, як алкоголізм та наркоманія серед населення; планування
сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я населення.
Головною метою у 2011 році є реалізація державної молодіжної та сімейної політики,
забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через систему соціальних послуг,
поліпшення умов для соціальної реабілітації безпритульних та бездоглядних дітей.
За останні роки наявне населення району змінювалось під впливом соціально-економічних і
демографічних чинників. Протягом 1995-2009 років кількість населення скоротилася з 56,3 тис.
до 46,1 тис. осіб, або на 18,1%, протягом 2009 року скорочення зафіксовано на 400 осіб. Темп
загального скорочення чисельності населення склав у 2009 році 0,9%.
Чисельність наявного населення у січні-вересні 2010 року складає 45,8 тис. осіб. Основним
фактором зменшення чисельності населення в районі, як і в цілому в області, є його природне
скорочення. За рахунок природного скорочення протягом 9 місяців 2010 року було втрачено 562
особи. Міграційна ситуація в регіоні, як і загалом у країні, зумовлена реаліями сучасної соціальноекономічної ситуації. Сальдо міграції у звітному періоді склало +13 осіб.
Кількість новонароджених складає 323 дитини.
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. На первинний облік в районі протягом 2010 року
поставлено 25 дітей, які залишилися без батьківського піклування, з них мають встановлений
правовий статус - 21 дитина. З метою подолання дитячої бездоглядності та безпритульності в
районі функціонують 4 сільські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в тому числі:
на території Лозуватської, Мар’янівської, Плетеноташлицької сільських рад та Смолінської
селищної ради. Особливої уваги потребує питання контролю за умовами проживання дітей в
функціонально - неспроможних сім’ях, які підлягають соціальному супроводу. В 2009 році на
обліку в службі в справах неповнолітніх перебувало 131 таких сімей, в 2010 році - 113. Постійно
проводяться рейди – перевірки, в ході яких обстежуються умови проживання таких сімей, в разі
необхідності вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності батьків, які неналежно
виконують батьківські обов’язки, а діти влаштовуються до інтернатних закладів, або в сім’ї
громадян.
Літнім оздоровленням у 2010 році було охоплено 1725 дітей, у том у числі: малозабезпечених
-456, сиріт -60, інвалідів-29, обдарованих-352, чорнобильців-57.
Основні завдання - створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання у сім'ї
шляхом забезпечення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в
прийомні сім'ї; здійснення заходів, спрямованих на профілактику негативних явищ у молодіжному
середовищі; проведення соціальної та психологічної реабілітації наркозалежної молоді;
проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з метою забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження
насильства та ґендерної нерівності; розвиток та підтримка прийомних сімей, оздоровлення
дітей.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань здійснюватиметься за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів.
Збільшення доходів населення
Основними проблемами є - зменшення реальних доходів населення, зокрема, через низький
рівень заробітної плати; наявність працівників, які отримують заробітну плату нижче та в межах
мінімального рівня; наявність заборгованості із виплати заробітної плати; забезпечення зайнятості
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населення
у
сільській
місцевості; невідповідність
професійно-кваліфікаційного
рівня робочої сили потребам економіки та ринку праці.
Головною метою у 2011 році є додержання основних державних соціальних гарантій мінімальної заробітної плати, пенсії, інших видів соціальних виплат та допомог.
У поточному році фонд оплати праці очікується 112,9% порівняно з відповідним періодом
минулого року, або 223,3 млн. грн., рівень середньомісячної заробітної плати – 106,7%, або 2200,0
грн. У 2011 році відповідно – 103,9%, 103,8%.
Найвища заробітна плата зафіксована у працівників промислового виробництва.
Основними проблемами є низький рівень заробітної плати у сільському господарстві,
торгівлі, заборгованість із виплати заробітної плати по підприємствах банкрутах та економічно
активних підприємствах.
Основні завдання - забезпечення постійного контролю за дотриманням законодавства у
сфері оплати праці; вжиття заходів щодо скорочення та погашення заборгованості із виплати
заробітної плати; забезпечення реалізації виваженої соціальної політики, спрямованої на
підтримку найвразливіших верств населення; легалізація заробітної плати та належного
оформлення трудових відносин найманої робочої сили; залучення безробітних громадян до
тимчасової зайнятості, у тому числі шляхом організації суспільно-корисних видів громадських
робіт, що сприяють розвитку соціальної сфери району, забезпечення розширення застосування
праці шляхом створення нових робочих місць; посилення співпраці з роботодавцями.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням
коштів державного та місцевих бюджетів, власних коштів суб’єктів підприємницької діяльності.
Трудові ресурси
Основними проблемами є - відсутність державної підтримки щодо створення нових
робочих місць, у тому числі пільгового кредитування всіх видів витрат, пов’язаних зі створенням
нових робочих місць; проблема зайнятості населення у сільській місцевості; наявність “тіньової”
зайнятості населення.
Головною метою у 2011 році є створення умов для реалізації права громадян на працю,
сприяння вільнообраній зайнятості населення та запобігання масовому безробіттю.
Чисельність населення у працездатному віці в районі становить 26,417 тис. чол., з них зайняті
економічною діяльністю – більше 16,0 тис.осіб, безробітні – 1,06 тис. осіб (січень-вересень 2010
року). Рівень безробіття – 3,8 проц.
Протягом 2010 року створено 529 нових робочих місць, у 2011 році очікується створити 460.
Основні завдання - реалізація заходів програми зайнятості населення Маловисківського
району на 2010-2011 роки; підтримка самостійної зайнятості населення;
посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості та контролю за дотриманням
законодавства щодо легалізації зайнятості населення у неформальному секторі економіки та
відповідальності роботодавців за використання праці найманих працівників; сприяння розвитку
системи колективно-договірного забезпечення повної, продуктивної і вільнообраної зайнятості;
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням
коштів державного та місцевих бюджетів, власних коштів суб’єктів підприємницької діяльності,
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття,
реалізації заходів Програми зайнятості населення Маловисківського району на 2010 - 2011 роки.
Культура і туризм
Основними проблемами є - незадовільний матеріально-технічний стан закладів культури,
поповнення бібліотечних фондів новою літературою.
Головною метою у 2011 році є здійснення заходів щодо реалізації державної політики у
галузі культури, збереження культурного потенціалу району, задоволення культурномистецьких потреб населення.
Для задоволення культурних потреб населення району функціонує 33 клубних заклади (9831
глядацьких місць), 25 бібліотек з бібліотечним фондом 367,4 тис. примірників, 3 школи
естетичного виховання, музей історії, 9 народних колективів, які мають звання народного.
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На державному обліку знаходиться 55 пам’яток історії та 9 пам’яток археології.
Протягом 2010 року проводилась робота з поліпшення матеріально-технічного стану закладів
культури. Капітальні видатки за 9 місяців 2010 року склали 39,0 тис. грн.
Проведено 51 захід культурно-мистецького напрямку - загальнодержавного, Всеукраїнського,
обласного та районного значення.
Основні завдання - забезпечення збереження мережі закладів культури, утримання їх
матеріально-технічної бази, впровадження ресурсо - енергозберігаючих технологій; проведення
капітального та поточних ремонтів закладів культури; ремонт та оформлення приміщення музею
історії; проведення паспортизації об”єктів культурної спадщини; організація та проведення
масових заходів по культурному обслуговуванню населення; збереження фондів бібліотек району;
сприяння участі майстрів мистецтв і колективів художньої самодіяльності у творчих звітах та
фестивалях народної творчості.
Ресурсне забезпечення - фінансове забезпечення галузі культури здійснюватиметься за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел надходження не заборонених
чинним законодавством.
Інформаційний простір
Головною метою у 2011 році є забезпечення конституційного права громадян на
отримання об’єктивної та всебічної інформації.
В районі працює редакція районної газети „Маловисківські вісті”, у структурі якої є
видавничий відділ, що випускає поліграфічну продукцію.
Основні завдання - висвітлення у засобах масової інформації державної політики у сфері
соціально-економічного розвитку, регіонального і галузевого розвитку, діяльності Президента
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних, місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; укладення договорів з суб’єктами
господарювання на виготовлення друкарської продукції.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням
коштів районного бюджету в рамках реалізації програми розвитку інформаційного простору
Маловисківського району на 2009 - 2015 роки, доходів від виробничої діяльності редакції та інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
Розвиток фізичної культури і спорту – запорука здоров’я населення
Основними проблемами є - низький рівень матеріально-технічного забезпечення
спортивних об’єктів району; недостатній рівень фінансування галузі фізичної культури і спорту та
залучення інвестицій; добудова спортивного комплексу міста; відсутність посад інструкторів з
фізичної культури і спорту при селищній та сільських радах.
Головною метою у 2011 році є забезпечення умов для залучення населення до занять
всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, розвиток дитячо-юнацького спорту та
підготовка спортсменів району до участі у обласних і Всеукраїнських змаганнях.
Усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи в районі охоплено 9,4% від загальної кількості
населення району (2009 рік – 9,6 %). Функціонує 1 районна дитячо-юнацька спортивна школа, в
якій займається 338 дітей та підлітків. Матеріально – технічна база району налічує 2 стадіони, 81
спортивний майданчик, 17 футбольних полів, 24 спортивні зали, 1 басейн, 32 майданчики з
тренажерним обладнанням, 24 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять. Забезпеченість
площинними спорудами на 1 тисячу населення становить 0,30га. В загальноосвітніх школах
охоплення учнівської молоді фізкультурно-оздоровчою роботою становить 40,9% від загальної
кількості учнів.
В районі протягом 2010 року проведено 38 спортивно-масових заходів, переможці яких взяли
участь у 22 обласних та 8 Всеукраїнських змаганнях. Проводилась районна спартакіада з 18 видів
спорту серед команд підприємств, установ організацій фізкультурно-спортивних клубів міської,
селищної та сільських рад, проведено 17. Проведено кубок та чемпіонат району з футболу де взяли
участь 8 команд ( 160 спортсменів). Традиційними стали змагання з шахів, шашок, дартсу,
стрільби з пневматичної гвинтівки, легкої атлетики та волейболу, спортивно-масові заходи
присвячені державним святам.
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Основні
завдання
сприяння популяризації здорового способу життя;
відкриття філіалів спортивної школи в селах Хмельове, Злинка, Оникієве, збереження мережі
закладів фізичної культури і спорту та поліпшення їх матеріально-технічної бази, вирішення
питання фінансування добудови спортивного комплексу міста; розвиток фізичної культури і
спорту та залучення до фізкультурно-оздоровчих та спортивно – масових заходів населення
району; підготовка спортсменів району для участі у обласних і Всеукраїнських змаганнях,
проведення капітального ремонту стадіону „Колос” (приміщення, спортивних майданчиків,
футбольного поля), вирішення питання щодо створення власної спортивної бази районної дитячо
юнацької спортивної школи.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань і заходів програми здійснюватиметься
із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, інших коштів, не заборонених чинним
законодавством.
Впорядкування відносин на споживчому ринку району,
технічне регулювання та захист прав споживачів
Основними проблемами є- зменшення платоспроможного попиту населення та споживчого
кредитування; обмежена присутність на споживчому ринку товарів місцевого виробництва;
наявність випадків розповсюдження товарів, які не відповідають вимогам технічних регламентів
та нормативних документів; існування проявів неорганізованої торгівлі (у невстановлених місцях,
без наявності дозвільних документів тощо); недостатній розвиток мережі підприємств торгівлі та
побутового обслуговування населення у сільських населених пунктах району.
Головною метою у 2011 році є сприяння підвищенню культури обслуговування
населення, задоволення потреб населення району у товарах та послугах належної якості,
забезпечення належного захисту прав споживачів.
Сфера торгівлі відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку району.
Торговельну мережу району представляють 327 магазинів та об’єктів роздрібної торгівлі, 12
кіосків фірмової торгівлі, 46 закладів громадського харчування, 2 ринки з продажу продовольчих
та непродовольчих товарів, мережа аптек та автозаправних станцій. Зайнято близько дві тисяч
фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Торгівельна мережа магазинів
райспоживспілки становить 23, майже в усіх закладах проведено капітальний ремонт чи
реконструкцію приміщень.
За січень – листопад 2010 року оборот роздрібної торгівлі склав 71,9 млн. грн., або 104,2%
до звітного періоду минулого року. Очікується у 2010 році реалізувати товарів на суму 75,0
млн.грн., або 102,0% до 2009 року. У 2011 році очікується ріст на 5,0% (85,8 млн. грн.) .
У 2010 році відкрито: торгівельний кіоск ВАТ „Кіровоградський м’ясокомбінат Ятрань ” 8,0 м2, магазин „Лідер” ПП Спірідонов Є.О. – 31,8м2 (косметика, побутова хімія), магазин ПП
Терешкова Н.В. -95,6 м2 (одяг), магазин ПП Науменко В.В. – 52,5 м2 ( промислові товари) та інші.
На базі райспоживспілки відкрито соціальний магазин. У 2011 році планується ввести в
експлуатацію „Супермаркет будматеріалів”, загальною площею 868,56 кв.м., магазин з продажу
промислових товарів - 84 кв.м.
У сфері побуту послуги надають 42 суб’єкти підприємницької діяльності.
Обсяг реалізованих послуг 2010 році очікується 17100,0 тис. грн.(102,0%), у 2011 році 19550,0
(105,0%).
Основні завдання - сприяння підприємствам-товаровиробникам району у розвитку фірмової
торговельної мережі, розширенню присутності їх продукції на споживчому ринку району,
впровадження проекту "Купуй Кіровоградське"; залучення підприємств торгівлі до участі у
передсвяткових ярмарках та масових заходах, ярмарках-пропозицій, презентаціях товарів місцевих
виробників; проведення роботи із створення необхідної кількості торгових місць на ринках, у
першу чергу для торгівлі сільськогосподарською продукцією, реалізації місцевими
підприємствами-товаровиробниками власної продукції; посилення захисту прав споживачів щодо
безпеки та якості товарів (робіт і послуг), що реалізуються на споживчому ринку району,
проведення роботи щодо ліквідації проявів стихійної торгівлі та легалізації діяльності об’єктів
побутового обслуговування населення; проведення масово-роз'яснювальної роботи серед
населення про захист їх прав щодо безпеки якості продукції товарів, робіт і послуг; проведення
роботи із керівниками ринків, підприємств торгівлі в частині вжиття заходів щодо дотримання
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вимог пожежної безпеки, усунення порушень, визначених у приписах органів державного
пожежного нагляду.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів
підприємств та населення, коштів місцевих бюджетів, інвесторів та інших ресурсів.
Розвиток та стимулювання будівництва.
Стимулювання розвитку житлового будівництва,
ринку доступного житла,
Основними проблемами є - відсутність інвестиційних ресурсів на житлове будівництво;
недоступність будівництва та придбання житла для громадян із середнім рівнем доходів;
відсутність генеральних планів забудови територій; незадовільний рівень забезпечення населених
пунктів району містобудівною документацією; недостатня фінансова підтримка з боку держави
для реалізації соціальних проектів будівництва житла; складні процедури погодження проектнокошторисної документації та порядку проходження дозвільних процедур; незабезпечення
належним чином виконання вимог чинного законодавства щодо дольової участі забудовників у
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.
Головною метою у 2011 році є підтримка забудовників усіх форм власності району,
шляхом реалізації інвестиційної політики, інфраструктурних проектів та житлового
будівництва.
Житловий фонд району станом на 1 січня 2010 року склав 1161,7 тис. м.кв.
Забезпеченість житловою площею на 1 жителя в середньому по району становить 25,0 кв.м.
У сфері будівництва забудовниками усіх форм власності району очікується у 2010 році
ввести в експлуатацію 1,5 тис.кв.м. житла, у 2011 році - 2,0 тис.кв.м. Протягом року проведена
робота по резервуванню земельних ділянок під будівництво доступного житла в м. Мала Виска
0,5га., смт. Смоліне 6 земельних ділянок загальною площею 0,9га з наявною інженерною
інфраструктурою.
Вконання будівельних робіт підприємствами у 2010 році очікується в сумі 35,0 млн.грн..
Ведуться роботи з продовження терміну дії наявних генеральних планів забудови населених
пунктів району
Основні завдання –вирішення питання
будівництва житла для працівників
Новокостянтинівської шахти, розроблення та оновлення генеральних планів населених пунктів,
встановлення меж населених пунктів; сприяння впровадженню механізму цільового виділення
земельних ділянок і планування територій для будівництва доступного житла; проведення
інвентаризації об’єктів незавершеного будівництва, визначення тих, що мають важливе значення
для соціально-економічного розвитку територій, та спрямування на їх добудову інвестиційних
ресурсів за рахунок усіх джерел фінансування.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням
коштів державного та місцевих бюджетів, коштів населення, фінансування заходів районної
програми „Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім”.
Поліпшення екологічної ситуації
Основними проблемами є - невідповідність вимогам чинного законодавства стану полігонів
твердих побутових відходів в населених пунктах району, відсутність сучасних виробничих
потужностей щодо їх переробки та утилізації; невирішеність питання щодо знешкодження
непридатних до використання пестицидів та отрутохімікатів; незадовільний стан каналізаційних
очисних споруд, забруднення водних ресурсів; незадовільний стан басейнів річок, забруднення та
виснаження водних ресурсів; шкідливий вплив виробництв видобування уранової сировини та
відсутність фінансування Державної програми забезпечення сталого розвитку регіону
видобування та первинної переробки уранової сировини на 2006-2030 роки; проведення повторно
радіологічного обстеження територій всіх населених пунктів.
Головною метою у 2011 році є поліпшення стану довкілля в районі шляхом зменшення
забруднення довкілля, а також забезпечення екологічної безпеки на території району,
охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища.
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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 зафіксовані. Разом з тим досягти помітного поліпшення якості
навколишнього середовища все ще не вдається. В районі складним для вирішення залишаються
проблеми поводження з відходами, якість питної води, захист земель від деградації та
виснаження. Актуальним на сьогодні є питання охорони ґрунтів від ерозії. Екологічне становище
поверхневих вод та прибережних смуг в межах району залишається стабільним, але
господарський режим у водоохоронних зонах річки Мала Вись та її приток виконується з
порушенням.
Основні завдання - будівництво та реконструкція очисних споруд, розбудова каналізаційних
мереж; створення умов щодо утилізації пестицидів; покращення умов життя населення,
екологічної ситуації, у першу чергу прилеглих територіях до зони видобування уранової
сировини; підвищення ефективності використання коштів фондів охорони навколишнього
природного середовища; забезпечення організації заходів реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру.
Ресурсне забезпечення - витрати на проведення природоохоронних заходів передбачається
проводити за рахунок коштів державного бюджету, фондів охорони навколишнього природного
середовища у складі бюджетів усіх рівнів, власних коштів підприємств та установ, а також інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
ІІ. Підвищення стандартів життя
Підвищення якості і доступності медичних послуг. Створення стимулів для здорового
способу життя населення.
Основними проблемами є - захворюваність на злоякісні захворювання та туберкульоз,
розповсюдження ВІЛ/СНІДу; високий рівень смертності від хвороб системи кровообігу; складна
кадрова ситуація щодо забезпечення медичними працівниками; низький рівень соціальної
захищеності медичних працівників, високий рівень зайнятості медичних посад особами
пенсійного віку; слабка матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я, особливо у сільській
місцевості.
Головною метою у 2011 році є забезпечення надання необхідних обсягів невідкладної,
амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги населенню, покращення надання медичної
допомоги дітям, матерям та вагітним, зміцнення матеріальної бази лікувально профілактичних закладів, утвердження здорового способу життя.
У галузі охорони здоров’я району працює 428 працівників, з них 66 лікарів та 247 середніх
медичних працівників.
Медичну допомогу населенню в районі надають 34 лікувально-профілактичних заклади, в
тому числі: центральна районна лікарня на 210 ліжок з поліклінікою на 500 відвідувань в день, 5
лікарських амбулаторій сімейної медицини - загальної практики: Великовисківська, Злинська,
Хмелівська, Плетеноташлицька, Оникіївська; 27 ФАПів та Смолінська медико-санітарна частина.
Рішенням сесії Смолінської селищної ради №133-Р від 28.10.2009 року з 01.01.2010 року закрита
Смолінська лікарська амбулаторія. В 2011 році Великовисківська дільнична лікарня буде
реорганізована в амбулаторію загальної практики – сімейної медицини. Щодо планової ємності
амбулаторно-поліклінічних закладів - показник залишається на рівні минулого року - 890
відвідувань за зміну, по Смолінській медико-санітарній частині - 360, відповідно показник проекту
2011 року до 2010 - 100%.
Щодо загальних показників захворюваності і поширеності залишаються високими показники
серед населення району. По причинах смертей на першому місці знаходяться хвороби системи
кровообігу, а це становить 56,3%, на другому онкозахворювання – 14,1%, на третьому - травми та
отруєння – 9,7%. Залишається напруженною ситуація щодо захворюваності та розповсюдженості
на туберкульоз.
Основні завдання - укомплектування Маловисківської ЦРЛ та лікарських амбулаторій
загальної практики сімейної медицини лікарями, створення умов для праці та проживання
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молодих спеціалістів, направлених на роботу в сільську місцевість;
вирішення питання
фінансування придбання житла для молодих спеціалістів ЦРЛ; зміцнення матеріально – технічної
бази закладів охорони здоров’я, проведення оснащення діагностичною апаратурою та
обладнанням згідно з нормативами ЦРЛ та ЛПЗ первинної ланки; продовження вжиття необхідних
заходів щодо недопущення випадків материнської смертності та зменшення рівня показника
дитячої смертності шляхом впровадження новітніх перинатальних технологій; профілактика та
рання діагностика онкологічних захворювань; попередження стоматологічних захворювань та їх
ускладнень; сповільнення епідемії туберкульозу, раннє виявлення та профілактика, підвищення
ефективності лікування, покращення матеріально-технічної бази протитуберкульозної служби;
попередження подальшого поширення та зменшення ВІЛ-інфекції в районі; попередження
ускладнень гіпертонічної хвороби, інвалідності; добудова терапевтичного корпусу.
Ресурсне забезпечення - реалізація завдань і заходів у галузі охорони здоров’я
здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел
фінансування.
Підвищення якості й конкурентоспроможності освіти
Основними проблемами є - недостатні обсяги фінансування на розвиток матеріальнотехнічної бази дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів; недостатній
рівень забезпечення шкільним обладнанням особливо шкільними меблями; недостатнє
забезпечення навчальних закладів сучасними засобами навчання, кабінетами для викладання
природничих дисциплін; недостатній рівень забезпечення спортивної бази закладів освіти.
Головною метою у 2011 році є створення умов щодо підвищення якості надання
освітніх послуг, особливо у сільській місцевості, удосконалення навчально-матеріальної
бази, впровадження енергозберігаючих технологій, впровадження інноваційних систем в
освітній процес.
У системі освіти району функціонує Маловисківське ПТУ №16, налічується 11 навчальних
груп, навчається 293 учнів, зайнято 66 інженерно- педагогічних працівників та інших працівників,
27 загальноосвітніх шкіл, які працюють за програмою 11 річної освіти, І ст. - 1, І-ІІ ст. -8, І-ІІІ ст. 18, в тому числі Маловисківська гімназія, школа-інтернат. Охоплено навчанням 4371 учнів,
зайнято 557 педпрацівників. Діє 3 позашкільних заклади, де в різних гуртках виховується 2079
учнів, навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний
заклад» та 15 дошкільних закладів, з чисельністю 961 дітей.
Згідно наказу Міністерства освіти і науки від 15.10.2004 р. № 797 в районі працюють 32 групи
з контингентом учнів менше 5, що на 5 більше ніж у минулому році. Середня наповнюваність
класів по району складає 16,3 учнів. На базі Смолінської ЗШ № 1 І-ІІІ ст.., працюють 4 вечірні
класи, в яких повну середню освіту здобувають 62 чоловіки. Для 34 дітей які за станом здоров’я не
можуть відвідувати загальноосвітні навчальні заклади, організоване індивідуальне навчання. У 7
школах створено 13 спецгруп для дітей з послабленим здоров’ям.
Забезпеченість учнів підручниками складає 90,5% (у 2009 році 90, 3 %), планується на 2011
рік забезпечити до 90,7%.
До мережі Інтернет підключено 10 загальноосвітніх навчальних закладів (Маловисківська
гімназія, Маловисківська ЗШ №3 І-ІІІ ст., Маловисківська ЗШ № 4 І-ІІІ ст., Мар’янівська ЗОШ ІІІІ ст., Оникіївська ЗШ І-ІІІ ст., Паліївська ЗШ І-ІІІ ст., Смолінська ЗШ №1 І-ІІІ ст., Смолінська
ЗШ №2 ІІ-ІІІ ст., Смолінська ЗШ № 3 І ст., Хмелівська ЗШ І-ІІІ ст.), та 1 позашкільний заклад Маловисківський районний будинок дитячої та юнацької творчості.
Створено 16 груп продовженого дня, якими охоплено 439 учнів 1-5 класів.
Організовано харчування 3285 (80%) учнів, із них гарячим харчуванням охоплено – 2130
(65,0%).
Підвіз учнів та вчителів до місць навчання і додому здійснюється сімома шкільними
автобусами, які здійснюють перевезення 575 учнів та 60 вчителів із 29 населених пунктів. У серпні
2010 року за кошти районного бюджету придбано 1 шкільний автобус на суму 290 тис. грн..
Проводилась робота по зміцненню навчально-матеріально бази закладів освіти району, на що
було використано 535,2 тис. грн. бюджетних коштів.
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Основні завдання - у сфері дошкільного виховання: збільшення рівня охоплення дітей
дошкільною освітою; відновлення роботи 2-х непрацюючих дошкільних закладів (с. Кіровка, с.
Паліївка); у сфері загальної середньої, позашкільної освіти: зміцнення та поповнення матеріальнотехнічної бази навчальних закладів; комп'ютеризація та інформатизація навчальних закладів;
виконання заходів, спрямованих на реалізацію програми „Шкільний автобус”, «Обдаровані діти»,
«Вчитель»; введення в експлуатацію приміщення Плетеноташлицької ЗШ, проведення
реконструкції та капітальних ремонтів на об’єктах закладів освіти.
Ресурсне забезпечення - реалізація завдань програми у галузі освіти здійснюватиметься за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших коштів незаборонених
законодавством.
Забезпечення гідної пенсії
Основними проблемами є - наявність заборгованості суб’єктів господарювання перед
бюджетом Пенсійного фонду в районі по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове
пенсійне страхування.
Головною метою у 2011 році є своєчасне фінансування, призначення та виплата пенсій.
До бюджету Пенсійного фонду за січень - листопад 2010 року з усіх джерел фінансування
надійшло 222,4 млн. грн., з них власні надходження склали 79,4 млн. грн., що більше відповідного
періоду минулого року на 17,2%. Крім того, для покриття видатків по виплаті пенсій та грошової
допомоги надійшло коштів Державного бюджету 48,6 млн. грн., що складає 21,9% загального
обсягу надходжень. Перерахунки розмірів пенсій, що здійснювались протягом 11 місяців 2010
року сприяли зростанню середнього розміру пенсійної виплати, який у звітному періоді склав
992,09 грн., що на 19,0% більше порівняно з відповідним періодом 2009 року. Співвідношення
розміру пенсії до заробітної плати становить 48,8%. Забезпеченість власними коштами до
фактичних видатків на виплату пенсій та грошової допомоги становить 54,7%.
Недоїмка станом на 1 грудня 2010 року зменшилась на 3,0% порівняно з початком 2010 року і
склала 1,9 млн. грн.
Основні завдання - забезпечення своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій;
запобігання несвоєчасним розрахункам по нарахованих страхових внесках підприємств, установ та
організацій з Пенсійним фондом в районі; забезпечення якості та оперативності обслуговування
пенсіонерів, інших громадян; забезпечення відкритості у роботі пенсійного забезпечення;
погашення заборгованості по сплаті страхових внесків суб’єктами господарювання перед
бюджетом Пенсійного фонду згідно з чинним законодавством.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок
власних надходжень до бюджету Пенсійного фонду та коштів державного бюджету.
Підвищення адресної системи соціального забезпечення.
Основними проблемами є - недосконалість механізму надання допомог, пільг і компенсацій
незахищеним верствам населення.
Головною метою у 2011 році є забезпечення державної підтримки та соціального
захисту вразливих верств населення.
Станом на 1 грудня 2010 року на обліку перебувало 95 інвалідів Великої Вітчизняної війни,
274 учасника бойових дій, 1384 учасників війни та 195 осіб (членів сімей загиблих та померлих);
3300 ветеранів праці, 1289 інвалідів різних категорій (73 інваліда, за зверненням, забезпечені
технічними засобами реабілітації), 649 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Життєзабезпечення зазначених категорій громадян підтримується системою пільг і
компенсацій. Всього на 2010 рік передбачено фінансування в сумі 27315,3 тис. грн., в тому
числі: на субсидії – 1625,9 тис. грн., допомоги -25689,4 тис. грн.
Проводились відповідні заходи приурочені до 24 річниці Чорнобильської катастрофи, Дня
перемоги 9 травня, Міжнародного дня інвалідів, Дня похилого віку.
Основні завдання - забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню, державних
допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам та іншим незахищеним верствам
населення; підтримання в належному стані єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які
мають право на пільги; продовження впровадження єдиної технології прийому громадян, які
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звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги; завершити ремонтні
роботи приміщення територіального центру обслуговування одиноких непрацездатних громадян
похилого віку; продовження роботи по створенню матеріально-технічної бази для відділення
медико - соціальної реабілітації; оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, інвалідів загального захворювання та дитинства.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів
державного бюджету на надання пільг, житлових субсидій та державних допомог, забезпечення
соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; місцевих
бюджетів на надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування,
вирішення соціально побутових проблем; надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів.
ІІІ. Сталий економічний розвиток
Відновлення потенціалу та модернізація базових секторів промисловості.
Основними проблемами є - значна зношеність основних фондів; низький рівень
впровадження інновацій та недостатня інноваційна активність промислових підприємств;
зниження попиту споживачів на продукцію підприємств, які експортують продукцію; скорочення
кредитування.
Головною метою у 2011 році є створення належних умов щодо забезпечення розвитку
промислового виробництва, впровадження новітніх технологій, залучення інвестиційних
коштів.
Промисловість району по основному колу налічує 13 підприємств. Відслідковуються обсяги
промислового виробництва по підприємствах, які виробляють товарну продукцію. У 2010 році
очікується виробити ними продукції на суму 5,1 млн. грн., або 105,9% до відповідного періоду
минулого року, у 2011 році всі підприємства планують своє виробництво на рівні 2010 року. В
цілому по району очікується 107,4%.
У переробній промисловості обсяг виробництва очікується 105,9% до 2009 року.
Передбачається по ДП „ Оникіївський лісгосп” у поточному році виробити товарної продукції
(оброблення деревини та виробництво виробів з деревини) на суму 1,1 млн. грн., що складе 75,0%
до попереднього року, причиною такого стану є зменшення замовлення на реалізацію продукції. У
2011 році планують виробництво на рівні 2010 року. Товарний випуск продукції здійснюється з
низькосортної деревини і залежить від її кількості.
Виробництвом хімічної продукції займається ПП „Валентина-Центр”, очікується виробити
продукції – на 0,7 млн. грн. (67,3%), у 2011 році 100,0% до 2010 року. Виробництво продукції
здійснюється під реалізацію.
У виробництві продуктів харчування очікується ріст на 44,0% до 2009 року, за рахунок
збільшення виробництва борошна.
Обсяг реалізованої промислової продукції у 2010 році очікується в сумі 10,2 млн. грн.
(91,7%), що пояснюється зменшенням обсягів послуг підприємствами по виробництву та
розподіленню електроенергії, газу та води (перехід населення на індивідуальне опалення,
реконструкція систем теплопостачання), реалізації деревини, у 2011 році очікується 11,0 млн.грн.
(107,6%).
Впровадження нових технологічних процесів у 2011 році планується по КП
„Енерговодоканал” – впровадження на ЦВВП установки ЕГР -2000 „Сиваш” для обеззараження
води гіпохлорітом натрію.
Основні завдання - забезпечення стабільності розвитку промисловості, сприяння введенню в
дію пускових об’єктів на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд, що стосується
річної програми будівництва; проведення моніторингу стану роботи промислових підприємств,
підготовка пропозицій обласній державній адміністрації щодо вирішення проблемних питань на
державному рівні.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок коштів
державного бюджету та власних коштів підприємств. З державного бюджету передбачається
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фінансування витрат на продовження реалізації проекту будівництва підприємства на базі
Новокостянтинівського родовища уранових руд.
Використання природно – ресурсного потенціалу,
мінеральних ресурсів
Основними проблемами є - недостатній рівень фінансування геологорозвідувальних робіт з
державного бюджету; обтяжливість процедури отримання суб’єктами підприємницької діяльності
спеціальних дозволів (ліцензій) на розробку та використання надр; низький рівень участі суб’єктів
господарської діяльності - надрокористувачів у соціально-економічному розвитку територій.
Головною метою у 2011 році є забезпечення ефективного використання мінеральносировинної бази району.
Освоєно та експлуатується Анастасіївське родовище граніту, вкладено 7,5 млн.грн.
інвестиційних коштів, створено 42 нових робочих місця. Проводиться геологічна розвідка
Апрельського та Залісного родовищ уранових руд.
По Злинському родовищу гранітів,
Ярошівському родовищу облицювального каменю, Полохівському родовищу літієвих руд роботи
не здійснюються.
Основні завдання - створення умов для залучення інвестицій у розвиток родовищ;
забезпечення розвідки нових економічно перспективних родовищ та проведення геологічного
вивчення родовищ з дослідно-промисловою розробкою; проведення моніторингу виконання
інвестиційних намірів; обов’язковість укладання соціальних угод із надрокористувачами на їх
участь у розбудові соціальної та дорожньо-транспортної інфраструктури населених пунктів;
продовження робіт по введенню в експлуатацію Новокостянтинівського родовища уранових руд.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок власних
коштів підприємств та інвесторів, коштів державного бюджету.
Забезпечення ефективного використання земельних ресурсів
та удосконалення земельних відносин
Основними проблемами є - відсутність фінансування з місцевих бюджетів на розвиток
земельних відносин, що спричинює несвоєчасне виконання робіт по грошовій оцінці земель,
встановлення меж населених пунктів, розмежування земель державної і комунальної власності,
рекультивації порушених земель, виконання проектів землеустрою щодо створення земель
рекреаційного, оздоровчого та історико – культурного призначення, проведення інвентаризації
земель, проведення робіт по ґрунтовому обстеженню земель резерву, придатних для подальшого
використання в сільськогосподарському виробництві, інших робіт; самовільне використання
земельних ділянок, неврегульованість питань набуття власності на будівлі і споруди
господарських дворів бувших сільськогосподарських підприємств, їх використання;
неврегульованість питань правової відповідальності за землі, зайняті лісозахисними
насадженнями, темпи їх знищення; втрата площ сільськогосподарських угідь в наслідок
заростання дерево – чагарниковими рослинами.
Головною метою у 2011 році є створення оптимальних умов для забезпечення
ефективного використання земельних ресурсів.
Станом на 01.01.2010 року площа Маловисківського району складає 124800,13 га, з них:
земель, зайнятих населеними пунктами 11148,83 га; земель промисловості, транспорту, зв’язку та
іншого призначення 393,91га; земель сільськогосподарського призначення 110999,24 га, у тому
числі: ріллі - 99785,56 га, земель, зайнятих багаторічними насадженнями -1097,95 га, пасовищ 6337,25 га, сіножаті – 851,29га, господарчих дворів -1650,19 га, під господарськими шляхами і
прогонами – 921,2га., землі які перебувають у стадії меліоративного будівництва та відновлення
родючості – 355,8га.; земель, зайнятих водними об’єктами 1563,35 га; інші землі 13406,96 га.
Із земель сільськогосподарського призначення перебуває в резерві, загальною площею
7699,13 га, що в основному передані в оренду для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва.
На даний час землі резерву, промисловості, транспорту, зв’язку та іншого призначення є
основними джерелами надходжень від плати за землю до місцевих, районного та державного
бюджетів, їх збереження, аналіз, перерозподіл та раціональне використання надасть можливість
подальшого стабільного економічного розвитку на майбутні роки.
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Основні
завдання
створення інвестиційної привабливості використання
земель різного цільового призначення на території району; створення об’єктів
природоохоронного, оздоровчого та історико – культурного призначення; організація проведення
робіт по встановленню меж населених пунктів, розмежуванню земель державної і комунальної
власності; проведення інвентаризації існуючих земель резерву, що можуть бути передані в
користування для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, промисловості,
комерційного використання, житлового будівництва, відпочинку, риборозведення та іншого
призначення; забезпечення проведення робіт по рекультивації малопродуктивних, порушених
земель в наслідок господарської діяльності попередніх років з послідуючим їх залученням до обігу
в товарному сільськогосподарському виробництві та за іншим цільовим призначенням в межах
вимог діючого законодавства; проведення аналізу земель запасу, що використовуються
фермерськими господарствами; забезпечення проведення робіт по оновленню існуючої та
розробленню грошової оцінки земель населених пунктів району; забезпечення робіт по оновленню
планово – картографічного матеріалу, у тому числі з урахуванням аерофотозйомок та інших
сучасних засобів створення матеріалів; забезпечення оформлення право установчими документами
громадян, юридичних осіб на право користування, оренди та власності земельними ділянками;
проведення семінарів, навчань, обмін інформацією з відповідальними працівниками і головами
сільських, селищних, міської ради в частині регулювання земельних відносин, обліку та
оформлення документації, встановленням та зміною меж населених пунктів, інших питань в
межах вимог законодавства України.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням
коштів
державного та місцевих бюджетів, коштів землевласників і землекористувачів
зацікавлених у розробці землевпорядної та землеоціночної документації.
Збереження та розвиток лісових ресурсів
Основними проблемами є - самовільні рубки лісів та складність процедури відшкодування
збитків, заподіяних порушниками.
Головною метою у 2011 році є забезпечення збалансованого розвитку лісового
господарства, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій
лісів.
Маловисківський район належить до п’ятої лісостепової природно-сільськогосподарської
зони. Поверхня – підвищена полого-хвиляста лісова рівнина, розчленована ярами.
Загальна площа земель лісового фонду району становить 7,128 тис. га. Розвиток лісового
господарства забезпечує ДП „Оникіївське лісове господарство”.
Основні завдання - посилення державного контролю за охороною, захистом, використанням
та відтворенням лісів; відновлення лісів на площі 30га; створення нових лісів на площі 70га;
створення плантацій новорічних ялинок 3га, в межах 15,0 тис.шт.; вирощування 120,0 тис.шт.
декоративних саджанців; заготівля деревини від усіх видів рубок 14089 куб.м.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням
коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, власних надходжень підприємства.
Забезпечення ефективного використання водних ресурсів
Основними проблемами є - відсутність фінансування з місцевих бюджетів на розвиток і
утримання водних об’єктів, що спричинює несвоєчасне виконання робіт по виконанню
природоохоронних заходів, рекультивації порушених земель, виконання проектів землеустрою
щодо створення земель рекреаційного, оздоровчого та історико – культурного призначення,
проведення інвентаризації, робіт по підготовці та створенню водних об”єктів, інших робіт;
самовільне використання водних об”єктів, неврегульованість питань набуття власності на
гідротехнічні споруди, несвоєчасне оформлення паспортів на водні об’єкти, дозволів на спец
водокористування; неврегульованість питань правової відповідальності щодо забруднення водних
об”єктів; втрата водних об’єктів в наслідок замулення, заростання багаторічними рослинами, інші
негативні явища.
Головною метою у 2011 році є створення оптимальних умов для забезпечення
ефективного використання водних ресурсів.
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Станом на 01.01.2010 року на території Маловисківського району налічується 1544,07
га земель водного фонду, з них 1299,19 га під водою, 244,88 га - прибережними захисними
смугами.
Із загальної площі земель водного фонду передано в оренду 1053,28 га, у тому числі земель
зайнятих водними об”єктами 808,4 га, під прибережними захисними смугами 244,88 га.
Знаходиться в резерві 490,79 га земель, зайнятих водними об”єктами.
Основні завдання - створення інвестиційної привабливості використання водних об”єктів
різного цільового призначення на території району; створення об’єктів природоохоронного,
оздоровчого
та історико – культурного призначення; організація проведення робіт по
встановленню прибережних захисних смуг навколо водних об’єктів; проведення інвентаризації
існуючих водних об’єктів, що можуть бути передані в користування для риборозведення,
створення оздоровчих, рекреаційних, заповідних, природоохоронних об’єктів та іншого
призначення; забезпечення проведення робіт по відновленню гідротехнічних споруд та
підтримання їх в належному стані.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням
бюджетних коштів,
коштів землевласників і землекористувачів зацікавлених у розробці
землевпорядної та землеоціночної документації.
Підвищення ефективності сільського господарства:
рослинництво, тваринництво, інфраструктура
Основними проблемами є - обмеженість власних обігових коштів для накопичення запасів
матеріальних ресурсів до початку польових робіт; недотримання технології вирощування
сільськогосподарських культур дрібнотоварними виробниками; зниження родючості земель
сільськогосподарського призначення у результаті порушення принципів побудови сівозміни;
недостатній рівень оплати праці штатних працівників сільськогосподарських підприємств;
незадовільна цінова політика; негативний вплив на аграрний ринок не відрегульованого механізму
імпорту сільськогосподарської продукції; ріст цін на ТМЦ необхідних для виробництва
сільськогосподарської продукції (ПММ, добрива, насіння, засоби захисту та ін.); низькі
закупівельні ціни на вирощену продукцію; спад розвитку галузі тваринництва у сільському
господарстві району.
Головною метою у 2011 році є створення сприятливих умов для розвитку аграрного
комплексу району, забезпечення продовольчої безпеки району.
У районі зареєстровано і працює 38 сільськогосподарських підприємств різних форм власності,
(28 господарських товариств, 5 приватних підприємств, 5 підприємства інших форм
господарювання), 214 фермерських господарств та 1698 одноосібників, які обробляють площу 8565
гектарів.
У 2010 році очікується виробництво валової продукції сільського господарства на суму 200,3
млн. грн., темп росту очікуваної продукції до 2009 року – 103,2%, у тому числі у рослинництві –
на суму 152,3 млн. грн., у тваринництві – 48,1 млн. грн., або 103,8% та 101,1%. Виробництво
озимого ріпаку та сої перевищує минулорічний показник у 5,6 та 1,6 разів. Прогнозується
зменшення виробництва зерна на 9,3% порівняно з 2009 роком
( на 12,0 тис. тонн.), насіння
соняшнику-на 17,1%, або на 6,0 тис. тонн.
У 2010 році по господарствах всіх категорій очікується реалізація м’яса на забій 2950 тонн,
що більше показника 2009 року на 44,0 тонни, або на (1,5%), яєць 19950 тис. штук, відповідно на
158,0 тис. штук, або (0,8%), надій молока 14630 тонн, або на 998,0 тонн, (6,4%), менше.
У 2011 році обсяг виробництва валової продукції сільського господарства по всіх категоріях
господарств (у порівняних цінах 2005 року) прогнозується 208,7 млн. грн., в тому числі продукції
рослинництва на суму – 160,1 млн. грн., продукції тваринництва – 48,6 млн. грн.. Темп росту
валової продукції виробництва 2011 року до очікуваного 2010 року планується 104,2%, у тому
числі у рослинництві – 105,2%, у тваринництві – 101,0%.
У 2011 році очікується зменшення площі посіву ярого ячменю на 15,8%, низька урожайність
цієї культури, питома вага якої у структурі зернових складала 47,0%, суттєво знижувала середню
урожайність зернових по району. З метою підвищення урожайності зернових у структурі зернових
культур збільшиться посівна площа кукурудзи на зерно на 44,0% і складе майже 10,0 тисяч
гектарів, питома вага круп’яних культур, у тому числі гречки до 5,0%. Всього валовий збір
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зернових культур прогнозується у обсязі 136,8 тисяч тонн, на 15,6% більше очікуваного у 2010
році.
Очікується реалізувати 3000,0 тонн м’яса у живій вазі, що на 1,7% більше очікуваного 2010
року, 20,0 млн. шт. яєць, або на 0,3%, отримати молока 13,9 тис. тонн, або на 4,9% менше.
Основні завдання - забезпечення продовольчої безпеки району; сприяння залученню
інвестицій у розвиток підприємств агропромислового комплексу і сільських територій; сприяння
створенню і функціонуванню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (облаштування
пунктів збирання та первинної обробки молока); забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в
районі, недопущення виникнення та масового поширення інфекційних хвороб тварин, у тому
числі особливо небезпечних для тварин і людей; здійснення державного контролю та нагляду за
дотриманням суб'єктами господарювання району ветеринарних та санітарних вимог.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням
коштів державного бюджету, обласного та місцевих бюджетів, коштів суб”єктів господарювання.
ІУ. Модернізація інфраструктури та базових секторів
Модернізація транспортної інфраструктури
Основними проблемами є - незадовільний стан покриття автомобільних доріг району із-за
недостатнього фінансування потреб дорожньої галузі, високий ступінь зношеності основних
фондів дорожнього господарства; недостатнє забезпечення потреб сільського населення у
пасажирських перевезеннях.
Головною метою у 2011 році є задоволення потреб господарського комплексу і
населення в пасажирських і вантажних перевезеннях, поліпшення стану та безпеки
транспортної мережі району.
Дорожньо-транспортний комплекс є важливою складовою частиною в структурі економіки
району, що забезпечує як виробничі, так і невиробничі потреби у перевезеннях.
Філією „Маловисківський райавтодор” обслуговується 286,3км. автомобільних доріг
загального користування місцевого значення, з них районних доріг – 208,5км.
Транспортні послуги по перевезенню пасажирів надають приватні перевізники, ВАТ
„Автобусний парк 13527” та ТОВ „Олвісан”.
Основні завдання - поліпшення стану існуючої мережі автомобільних доріг загального
користування та комунальної власності; збільшення охоплення населених пунктів регулярним
автобусним сполученням; здійснення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів відповідно до проекту плану робіт, власних коштів підприємств
та інвесторів.
Створення сучасної мережі зв”язку
Основними проблемами є – недостатній рівень надання послуг у сільських населених
пунктах.
Головною метою у 2011 році є задоволення потреб господарського комплексу і
населення в якісних послугах зв’язку, розвиток нових видів послуг.
Сфера зв’язку в районі представлена двома підприємствами. Послуги зв’язку та пошти надає
Цех телекомунікаційних послуг №4 Кіровоградської філії ВАТ „Укртелеком” та Центр поштового
зв”язку №5 Кіровоградської дирекції Українського державного підприємства поштового зв”язку
Укрпошта.
В цілому по району налічується 6399 домашніх телефонних апаратів. Станом на 1 жовтня
цього року майже 85% їх зв’язок забезпечують цифрові станції або аналоги цифрового
обладнання, що забезпечує якісний зв’язок навіть з невеликих сіл. Цифрові станції встановлені і
працюють у місті Мала Виска, селищі Смоліно, Хмельовому, Великій Висці, Оникієве,
обладнання в с. .Якимівка, Копанки. Відсоток за діяння вільної ємності по району становить
97,5%. За технологією ADSL встановлено обладнання на 1296 абонентів: в м. Мала Виска 688, в
селищі Смоліно 608. Діє три Інтернет кабіни, (дві на території м. Мала Виска, та одна в смт.
Смоліно). Надається послуга бездротового доступу до Інтернет для власників ноутбуків та
кишенькових комп’ютерів, мобільний зв”язок від (Ютел).
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Діє 14 вишок мобільного зв”язку, в тому числі Велика Виска -2, Мала Виска- 3,
Плетений Ташлик-1, Злинка -1, Олександрівка -3, Хмельове -3, Оникієве -1.
Доходи від послуг зв”язку у 2010 році очікуються 4180,0 тис. грн., (105,8% до 2009 року), у
2011 році на рівні минулого року.
Центром поштового зв’язку №5 надаються більше 14 видів послуг. Впродовж звітного
періоду 2010 року центром вдосконалювались існуючі послуги та впроваджувались нові.
Доходи від поштових послуг очікуються 2,5 млн. грн., у 2011 році на рівні минулого року.
Основні завдання – продовження впровадження високорентабельних послуг зв’язку на базі
новітніх технологій, зокрема мобільного зв’язку; розширення мережі широкосмугового доступу
(ШСД) до мережі Інтернет за технологією ADSL на 256 портів: в м. Мала Виска центральна АТС
– 144 порти, смт. Смоліне АТС – 64 порти, с. Хмельове АТС– 48 портів (нове будівництво);
продовження встановлення телефонів фіксованого зв’язку, у тому числі пільговим категоріям
населення; будівництво та реконструкція кабельних ліній зв”язку (вул.. Стаханова, Берегова, пров.
Береговий) в м. Мала Виска; розширення спектру послуг мобільного зв’язку від Utel та
можливості високошвидкісного доступу до мережі Інтернет; продовження надання послуги
високошвидкісного доступу до мережі торговою маркою ОГО!; забезпечення доступу
користувачів до універсальних та інших послуг поштового зв’язку, розширення спектру нових
послуг поштового зв’язку на базі інформаційно – комунікаційних технологій; створення належних
умов поштового зв’язку – введення пересувного відділення.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань у галузі зв’язку буде здійснюватись за
рахунок капітальних інвестицій та власних коштів підприємств.
Підвищення ефективності і реструктуризація
житлово – комунального господарства
Основними проблемами є - значна зношеність основних фондів та незадовільний технічний
стан житлово-комунального господарства (водопровідних та каналізаційних мереж) внаслідок
недостатнього фінансування з державного та місцевих бюджетів; відсутності власних обігових
коштів підприємств; невідповідність тарифів для населення фактичній вартості надання житловокомунальних послуг; складний фінансовий стан підприємств: збитковість, наявність значної
дебіторської та кредиторської заборгованості.
Головною метою у 2011 році є забезпечення потреб населення та закладів соціальної
сфери якісними житлово-комунальними послугами, впровадження енергозберігаючих
технологій.
Житлово - комунальні послуги в районі надають 4 підприємства: КП „Мала Виска
Водоканал”, КП “Благоустрій”, Мала Виска ЖЕД, КП “Енерговодоканал”.
За січень – вересень поточного року підприємствами надано населенню платних послуг на
суму 6654,9 тис. грн..
Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги у 2010 році очікується, при рівні
оплати 102,0%, 1874,1 тис. грн. (77,7 % до 2009 року), у 2011 році до 1828,0 тис. грн. (97,5 %
до 2010 року).
Основні завдання - забезпечення потреб населення та закладів соціальної сфери якісними
житлово-комунальними послугами; приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до
економічно обґрунтованого рівня; капітальний та поточний ремонт житлового фонду;
реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення; будівництво очисних
споруд та водопровідних мереж; проведення роз’яснювальної роботи серед населення, у тому
числі через засоби масової інформації щодо забезпечення своєчасності оплати за житловокомунальні послуги; активізація претензійно-позовної роботи підприємств житлово-комунального
господарства по стягненню з населення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги;
вирішення питання по забезпеченню водопостачання смт. Смоліно.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням
коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел фінансування не заборонених чинним
законодавством України.
У. Поліпшення бізнес - клімату й залучення інвестицій
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Підвищення фінансової залежності місцевих бюджетів та ефективності використання
бюджетних коштів
Основними проблемами є - недостатність власних доходів місцевих бюджетів для
вирішення соціальних проблем територій; низький рівень виконання податкових зобов’язань
окремими суб’єктами господарювання; скорочення податкового боргу; здійснення моніторингу
щодо нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб (відсутність договорів по оренді
землі).
Головною метою у 2011 році є збереження позитивних тенденцій щодо надходжень
податків і платежів до бюджетів усіх рівнів, посилення дисципліни суб'єктів
підприємницької діяльності щодо виконання податкових зобов'язань.
У 2010 році очікується надходження податків і зборів до зведеного бюджету в сумі 67,0
млн.грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшиться на 28,3%.
Надходження податків до державного та місцевих бюджетів планується відповідно 25,2 млн.грн.
та 42,0 млн.грн., або 162,5% та 112,3%. У 2011 році надходження очікуються на рівні 2010 року.
Податковий борг планується скоротити у 2011 році до 80,0%.
Очікується у 2010 році надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів по
загальному фонду бюджету району, в тому числі власних на рівні 100,0% до минулого року, у
2011 році 108,5%. Найбільшу питому вагу в надходженнях до бюджету району складає податок з
доходів фізичних осіб – 82,2% Надходження по спеціальному фонду очікуються на рівні 2010
року.
Основні завдання - жорстке дотримання режиму економії бюджетних коштів; забезпечення у
повному обсязі своєчасних розрахунків з виплати заробітної плати працівникам бюджетних
установ району, за спожиті комунальні послуги та енергоносії; економного використання
бюджетними установами району енергоресурсів, дотримання їх споживання у межах лімітів;
забезпечення надходження по податку на прибуток та податку на додану вартість по
бюджетоформуючих платниках в обсягах, адекватних зростанню показників економічної
діяльності підприємств добувної промисловості; підвищення рівня контролю за повнотою
декларування та сплати платниками податків; забезпечення сплати податку на прибуток за
рахунок відпрацювання підприємств – „мінімізаторів”; постійний розгляд на засіданнях робочих
комісій підприємств, які мають значні валові доходи та при цьому низьке податкове
навантаження; проведення інвентаризації по оренді та сплаті земельного податку юридичними та
фізичними особами з сільськими радами та відділом земельних ресурсів; здійснення
організаційних заходів по залученню платників до декларування доходів одноосібників;
здійснення перевірки суб’єктів господарської діяльності різних форм власності з питань
легалізації найманої робочої сили; організація роботи з ліквідації схем ухилення від сплати ПДВ з
використанням суб”єктів господарювання, які надали податковий кредит і не задекларували
податкові зобов’язання (здійснили операції необумовлені економічними причинами – „податкові
ями”); відпрацювання суб”єктів господарювання , які мінімізують власні податкові зобов’язання
шляхом формування податкового кредиту з ПДВ.
Поліпшення бізнесклімату
Основними проблемами є - обмеженість банківського кредитування, відсутність мотивації у
суб’єктів господарювання до інвестиційної та інноваційної діяльності.
Головною метою у 2011 році є забезпечення поліпшення умов для створення і
функціонування малого бізнесу, реалізації прав громадян на підприємницьку діяльність.
У сфері малого підприємництва станом на 1 січня 2010 року діяло 1701 суб’єктів
підприємницької діяльності, у тому числі: 124 - малих підприємств, 1363 - підприємців–фізичних
осіб, 214 – фермерських господарств. На 10 тисяч осіб наявного населення у середньому
припадає 26 малих підприємств, у 2010 – 2011 роках очікується відповідно 28, 29.
Найбільша кількість суб”єктів малого бізнесу району - підприємці – фізичні особи. Це
пов’язано з особливостями структури економіки району, найбільшу питому вагу в якому займають
підприємства агропромислового комплексу.
Більша частина підприємств малого бізнесу отримали позитивний фінансовий результат від
звичайної діяльності до оподаткування і склав 12525,9 тис. грн. Прибутки склали – 14055,7 тис.
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грн., збитки 1529,8 тис. грн.. Очікується у 2010- 2011 роках отримати фінансовий результат
12570,9 тис.грн. та 12600,0 тис.грн., або 100,2%.
Питома вага малих підприємств, які одержали прибуток – 80,5% , збиток – 19,5%.
Обсяг надходжень до бюджету від діяльності суб”єктів малого підприємництва за 2009 рік
склав 3574,1 тис. грн., очікується у 2010-2011 роках 3988,1 тис. грн. та 4024,0 тис.грн.
Основні завдання - надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності
(співфінансування з районного бюджету) для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за
пріоритетними напрямками розвитку; продовження роботи з реалізації єдиної державної
регуляторної політики, удосконалення роботи органів державної реєстрації району та процедури
отримання документів дозвільного характеру, необхідних для започаткування та провадження
господарської діяльності.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів
державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.
Створення сприятливих умов для надходження інвестицій
Основними проблемами є - недостатність власних фінансових ресурсів підприємств для
вирішення питань модернізації, реконструкції та оновлення виробництва; обмеженість коштів
банківських установ на довгострокове кредитування виробничих інвестиційних проектів.
Головною метою у 2011 році буде ефективне використання інвестицій суб’єктами
господарювання, залучення їх в економіку району за рахунок коштів державного бюджету,
власних коштів підприємств, коштів місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел
фінансування.
Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування у 2009 році склав
361,5 млн.грн., очікується у 2010 році – 250,0 млн.грн., у 2011 році- 278,0 млн.грн.
Одним з найбільш вагомих джерел формування інвестицій в основний капітал є державні
кошти питома вага яких складає відповідно 43,7% від загального обсягу.
За видами економічної діяльності 86,2% загальної суми були спрямовані у розвиток
промислових видів діяльності.
Очікується ввести в експлуатацію – забудовниками усіх форм власності району - 1,5 тис.кв.м.
житлової площі, у 2011 році 2,0 тис.м2, газових мереж – 0,5 км.
Обсяги інвестицій у житлово-комунальне господарство у 2009 році склали 8,0 млн. грн., у
тому числі з державного бюджету надійшло 7,4 млн. грн., у 2010 році очікується 0,7 млн. грн., за
рахунок коштів місцевих бюджетів, ( виконання місцевих програм реформування і розвитку
ЖКГ), на 2011 рік передбачається освоїти в сумі 1,0 млн. грн..
Основні завдання - розповсюдження серед потенційних інвесторів інформації щодо
інвестиційних проектів і пропозицій суб”єктів господарювання, вільних земельних ділянок,
родовищ корисних копалин, об”єктів незавершеного будівництва; участь у заходах інвестиційного
спрямування; забезпечення участі суб”єктів господарювання у конференціях, форумах,
ярмаркових і виставкових заходах; постійне оновлення бази даних інвестиційного паспорту
району; першочергове спрямування видатків державного бюджету на пускові об’єкти, і
забезпечення введення їх у дію; посилення організаційної роботи з боку органів місцевого
самоврядування по створенню сприятливих умов інвестиційної діяльності та реалізації
стратегічних інвестиційних проектів розвитку району; реалізація заходів районної програми
„Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім”.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням
інвестицій в економіку району за рахунок коштів державного бюджету, власних коштів
підприємств, коштів місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел фінансування.
УІ. Приватизація й управління державною і комунальною власністю
Формування конкурентного середовища
Основні завдання - спрямування діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації та
органів місцевого самоврядування у напрямку реалізації державної політики у сфері розвитку
економічної конкуренції, обмеження монополізму на території району; забезпечення взаємодії
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райдержадміністрації,
органів
місцевого самоврядування з обласним територіальним
відділенням Антимонопольного комітету у здійсненні його повноважень у сфері підтримки і
захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму та контролю за додержанням
законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема, у сфері державних закупівель.
УІІ. Міжнародна інтеграція та співпраця
Зовнішньоекономічна діяльність та зовнішні зносини
Основними проблеми є - недостатність конкурентоспроможної для зовнішніх ринків
продукції; погіршення доступу до банківських кредитних ресурсів; недостатність обігових коштів
суб'єктів господарювання для закупівлі сировини та обладнання, підтримки та оновлення
технологічного процесу тощо; зниження попиту на продукцію.
Головною метою у 2011 році є подальша активізація зовнішньоекономічної діяльності
Обсяг експорту товарів у 2009 році склав 612,1 тис. дол. США. Очікується у 2010 році
690,9 тис. дол. США, або 112,9% до відповідного періоду минулого року, імпорту – 375,0 тис.
дол. США (28,8% до 2009 року), сальдо зовнішньої торгівлі – 315,9 тис. дол. США. Експортується
продукція до Польщі, Литви та Латвії.
Основні завдання - сприяння активізації зовнішньоекономічних зв’язків; сприяння участі
підприємств та організацій району у виставково – ярмаркових заходах.
Ресурсне забезпечення - основні завдання і заходи щодо розвитку зовнішньоекономічної
діяльності здійснюватимуться за рахунок коштів підприємств, установ і організацій.
УІІІ. Регіональна політика
Маловисківщина - регіональний розвиток
Основними проблеми є - наявність диспропорцій у соціально-економічному розвитку територій
району; низька податкоспроможність переважної більшості територій та низька інвестиційна
привабливість.
Головною метою у 2011 році є створення умов для забезпечення сталого розвитку реального
сектору економіки територій; здійснення заходів щодо залучення інвестицій.
Основні завдання - концентрація державних фінансових та інвестиційних ресурсів на соціально
важливих об’єктах з високим ступенем будівельної готовності; проведення моніторингу
показників розвитку територій; підвищення якості державного управління, у тому числі на основі
запровадження автоматизованих систем діловодства і контролю за виконанням документів;
проведення статистичних досліджень та моніторингу показників програми економічного і
соціального розвитку району; координація роботи щодо реалізації мікропроектів у рамках проекту
ЕС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду", співфінансування якого здійснюється
Європейською комісією та Програмою розвитку ООН в Україні; проведення соціологічних
досліджень з метою моніторингу громадської думки; проведення моніторингу виконання місцевих
бюджетів та програм економічного і соціального розвитку територіальних громад, укладання
відповідних угод з головним управлінням статистики в Кіровоградській області щодо його
проведення; проведення інвентаризації місцевих програм, їх упорядкування з метою більш
повного забезпечення фінансовими ресурсами програм, які мають пріоритетне значення для
розвитку регіону та відповідають пріоритетним напрямкам діяльності.
Розвиток територій в 2011 році.
Розвиток територій в 2011 році в рамках програми „Центральний регіон -2015”
Березівська сільська рада
Проведення поточного ремонту доріг с. Березівка.
Проведення освітлення вулиць села.
Ремонт сільського будинку культури.
Поповнення бібліотечного фонду.
Будівництво Ями Беккера.
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1.Провести ремонт автобусної зупинки - загальна потреба коштів 30,0 тис. грн.., в т.ч. у
2011 році – 30,0 тис. грн..(30,0 тис. грн.. – кошти інвестора).
2.Провести ремонт доріг ямковим способом - загальна потреба коштів 100,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011
році – 50,0 тис. грн..(50,0 тис. грн.. – кошти місцевого бюджету).
Великовисківська сільська рада
1.Провести ремонт доріг ямковим способом - загальна потреба коштів 200,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011
році – 100,0 тис. грн..(20,0 тис. грн.. – кошти місцевого бюджету; 80,0 тис. грн.. – кошти
підприємства).
2.Провести ремонт водогону - загальна потреба коштів 100,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 30,0
тис. грн..(кошти місцевого бюджету).
Злинська сільська рада
Продовження ремонту вулиць села.
Продовження ремонтів гребель села.
В центрі села побудувати автобусну зупинку.
Продовжувати роботу по вуличному освітленню села.
Закінчити роботу по облаштуванню ринкової площі.
Не допущення організацій несанкціонованих сміттєзвалищ на території села і вивезення існуючих
сміттєзвалищ.
Будівництво дитячого майданчика в центрі села.
Організація роботу щодо правопорядку в місцях відпочинку молоді спільно з правоохоронними
органами, постійно проводити рейди на дискотеках, точках роздрібної торгівлі алкогольними
напоями з депутатським корпусом сільської ради.
Провести ремонт приміщення будинку культури.
Провести електроопалення в Злинській сільській лікарській амбулаторії та ремонт приміщення.
1. Освітлити вулиці по селі - загальна потреба коштів 390,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 130,0
тис. грн.. (30,0 тис. грн.. - кошти місцевого бюджету; 100,0 тис. грн. – кошти інвестора).
2. Газифікувати селище - загальна потреба коштів 40000,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 40000,0
тис. грн.. (40000,0 тис. грн. – кошти інвестора).
3. Відкрити дитячий садок на території бувшого колгоспу «Рассвет» - загальна потреба коштів
1000,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 500,0 тис. грн.. (50,0 тис. грн.. - кошти районного бюджету;
450,0 тис. грн. – кошти інвестора).
4. Забезпечити ліквідацію стихійних сміттєзвалищ - загальна потреба коштів 50,0 тис. грн.., в т.ч.
у 2011 році – 50,0 тис. грн.. (5,0 тис. грн.. - кошти місцевого бюджету; 45,0 тис. грн. – кошти
інвестора).
5. Облаштувати кладовище - загальна потреба коштів 20,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 20,0 тис.
грн.. (5,0 тис. грн.. - кошти місцевого бюджету; 15,0 тис. грн. – кошти інвестора).
6. Провести відновлення дорожнього покриття - загальна потреба коштів 2000,0 тис. грн.., в т.ч. у
2011 році – 1000,0 тис. грн.. (50,0 тис. грн.. - кошти місцевого бюджету; 950,0 тис. грн. – кошти
інвестора).
7. Провести ремонт системи водопостачання - загальна потреба коштів 1000,0 тис. грн.., в т.ч. у
2011 році – 330,0 тис. грн.. (30,0 тис. грн.. - кошти місцевого бюджету; 300,0 тис. грн. – кошти
інвестора).
Кіровська сільська рада
Ремонт доріг по вулиці Горбенка, Леніна, Чкалова.
Освітлення вулиць.
Підключити садок до електромережі та зробити опалення.
Ремонт покрівлі будинку культури.
1.Освітлити вулиці - загальна потреба коштів 200,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 50,0 тис. грн.. (5,0
тис. грн.. - кошти місцевого бюджету; 45,0 тис. грн. – кошти інвестора).
2.Відновити дорожнє покриття - загальна потреба коштів 1000,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році –
1000,0 тис. грн.. (100,0 тис. грн.. - кошти місцевого бюджету; 900,0 тис. грн. – кошти інвестора).
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Лозуватська сільська рада
Освітлення вулиць с. Лозуватка.
Ремонт дороги м. Мала Виска – с. Лозуватка.
Ремонт дороги вул.. Чайковського, Київської.
Ремонт другої частини приміщення дитячого садка «Калинка».
1.Забезпечити Лозуватську ЗОШ шкільними меблями - загальна потреба коштів 100,0 тис. грн.., в
т.ч. у 2011 році – 100,0 тис. грн.. (100,0 тис. грн. – кошти інвестора).
2.Провести ремонт під’їзної дороги до села - загальна потреба коштів 200,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011
році – 200,0 тис. грн.. (20,0 тис. грн. – кошти місцевого бюджету; 180,0 тис. грн.. – кошти
підприємства).
3.Провести ремонт покрівлі дитячого садку - загальна потреба коштів 100,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011
році – 100,0 тис. грн.. (кошти інвестора).
Ленінська сільська рада
Освітлення вулиць.
Ремонт доріг місцевого значення, ремонт дороги Леніно – Смоліно.
Капітальний ремонт будинку культури в с. Леніно та с. Копанки.
Капітальний ремонт приміщення дитячого садка.
1.Провести ремонт спортивного залу Копанської ЗОШ - загальна потреба коштів 200,0 тис. грн.., в
т.ч. у 2011 році – 200,0 тис. грн.. (5,0 тис. грн.. - кошти місцевого бюджету; 195,0 тис. грн. – кошти
інвестора).
Маловисківська міська рада
Будівництво очисних споруд житлового масиву цукрового заводу м. Мала Виска.
Будівництво очисних споруд житлового масиву спиртового заводу м. Мала Виска.
Завершення будівництва спортивного комплексу м. Мала Виска.
Будівництво міського парку відпочинку.
Капітальний ремонт покрівлі дитячого садка «Чебурашка» та поточний ремонт приміщення.
Капітальний ремонт дитячого садка «Ромашка» ( заміна віконних блоків на метало - пластикові та
переведення приміщення на електроопалення).
Капітальний ремонт міського стадіону «Колос».
Реконструкція та ремонт дорожнього покриття вулиць міської територіальної громади.
Будівництво нічного освітлення.
Благоустрій мікрорайону «Вись» (освітлення, поточний ремонт дорожнього покриття, під’їзних
доріг до будинків та тротуарів, ремонт дитячих майданчиків).
Будівництво системи водопостачання міста та водонапірних башт.
1.Встановити нову підстанцію електромережі у мікрорайоні по вул. Шевченка – загальна потреба
коштів 1000,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 500,0 тис. грн.. (власні кошти підприємства).
2.Освітлити вулиці: Осипенка, Матросова, Тобілевича, Воровського - загальна потреба коштів
500,0 тис. грн..(20,0 тис. грн.. – профінансовано з місцевого бюджету), в т.ч. у 2011 році – 480 тис.
грн..(кошти інвестора).
3.Освітлити вулиці с. Краснопілка - загальна потреба коштів 100,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році –
100,0 тис. грн.. (кошти інвестора).
4.Допомогти з вирішенням проблеми з вивозом сміття - загальна потреба коштів 150,0 тис. грн.., в
т.ч. у 2011 році – 150,0 тис. грн..(кошти місцевого бюджету).
5.Відремонтувати зупинку для автобуса с. Комсомольське - загальна потреба коштів 50,0 тис.
грн.., в т.ч. у 2011 році – 50,0 тис. грн..(10,0 тис. грн. - кошти місцевого бюджету; 40,0 тис. грн.. –
кошти інвестора).
6.Відремонтувати дороги - загальна потреба коштів 4000,0 тис. грн..(профінансовано 191,0 тис.
грн.. – кошти місцевого бюджету), в т.ч. у 2011 році – 3809,0 тис. грн.. (3000,0 тис. грн.. – кошти
державного бюджету; 500,0 тис. грн. - кошти обласного бюджету; 109,0 тис. грн.. – кошти
місцевого бюджету; 200,0 тис. грн.. – кошти інвестора).
7.Відремонтувати дороги ямковим способом по вулицях: Осипенка, Матросова, Тобілевича,
Воровського - загальна потреба коштів 1000,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 1000,0 тис. грн..(800,0
тис. грн. - кошти державного бюджету; 200,0 тис. грн.. – кошти інвестора).
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8.Провести ремонт доріг ямковим способом с. Комсомольське - загальна потреба коштів 200,0
тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 200,0 тис. грн..(кошти інвестора).
9.Провести ремонт доріг ямковим способом с. Краснопілка - загальна потреба коштів 200,0 тис.
грн.., в т.ч. у 2011 році – 100,0 тис. грн..(30,0 тис. грн.. – кошти місцевого бюджету; 70,0 тис. грн. кошти інвестора).
10.Забезпечити стабільне водопостачання у кооперативному будинку - загальна потреба коштів
10,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 10,0 тис. грн..(кошти місцевого бюджету).
11.Прокласти систему водопостачання по вулицях: Осипенка, Матросова, Тобілевича,
Воровського - загальна потреба коштів 880,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 880,0 тис. грн..(800,0
тис. грн.. - кошти державного бюджету; 80,0 тис. грн.. – кошти місцевого бюджету).
12.Наладити систему водопостачання с. Комсомольське - загальна потреба коштів 500,0 тис. грн..,
в т.ч. у 2011 році – початок робіт, фінансування не передбачається.
13.Огородити парканом територію Маловисківської ЗОШ № 4 - загальна потреба коштів 50,0 тис.
грн.., в т.ч. у 2011 році – 50,0 тис. грн..(20,0 тис. грн.. - кошти районного бюджету; 30,0 тис. грн.. –
кошти інвестора).
14.Замінити вікна в Маловисківській ЗОШ № 3 - загальна потреба коштів 500,0 тис. грн.., в т.ч. у
2011 році – 500,0 тис. грн..(кошти інвестора).
15.Провести ремонт покрівлі ЗОШ № 3 - загальна потреба коштів 550,0 тис. грн..(профінансовано
200,0 тис. грн..(кошти місцевого бюджету), в т.ч. у 2011 році – 550,0 тис. грн..(кошти інвестора).
16.Облаштувати міський стадіон новими місцями для глядачів - загальна потреба коштів 250,0 тис.
грн.., в т.ч. у 2011 році – 250,0 тис. грн..(кошти інвестора).
17.Будівництво житла та соціальної сфери на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд
- загальна потреба коштів 589037,0 тис. грн..(профінансовано 505,1 тис. грн.. – кошти державного
бюджету), в т.ч. у 2011 році – 2531,9 тис. грн..(531,9 тис. грн.. - кошти державного бюджету;
2000,0 тис. грн.. – кошти підприємства).
18.Очисні споруди житлового масиву цукрового заводу м. Мала Виска - загальна потреба коштів
712,6 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 712,6 тис. грн..(кошти державного бюджету).
19.Відновити роботу молокозаводу - загальна потреба коштів 500,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році –
100,0 тис. грн..(кошти підприємства).
Мар’янівська сільська рада
Продовження реконструкції вуличного освітлення на території всіх сіл підпорядкованих сільській
раді.
Заснування комунального господарства.
Благоустрій території кладовищ.
Організація вивозу побутових відходів від осель мешканців сіл.
Поточний ремонт доріг.
1. Відкрити ФАП в с. Мар’янівка - загальна потреба коштів 100,0 грн.., в т.ч. у 2011 році – 100,0
тис. грн.. (10,0 тис. грн.. – кошти місцевого бюджету; 90,0 тис. грн. – кошти інвестора).
2.Провести ямковий ремонт доріг - загальна потреба коштів 300,0 грн.., в т.ч. у 2011 році – 60,0
тис. грн.. (кошти інвестора).
3.Провести ремонт дитячого садка с. Олексіївка - загальна потреба коштів 50,0 грн.., в т.ч. у 2011
році – 50,0 тис. грн.. (кошти інвестора).
4.Будівництво та введення в експлуатацію підприємства, що будується на базі
Новокостянтинівського родовища уранових руд - загальна потреба коштів 7790400,0 тис.
грн.(профінансовано 67500,0 тис. грн. – кошти державного бюджету), в т.ч. у 2011 році –
1703131,0 тис. грн.. (420000,0 тис. грн.. – кошти державного бюджету; 1283131,0 тис. грн. – кошти
інвестора).
Мануйлівська сільська рада
Забезпечення функціонування об’єктів соціальної інфраструктури сільської ради.
Благоустрій територій меморіального комплексу – Пам’ятника загиблим воїнам, скверу ім.
Водолазко.
Облаштування вуличного освітлення по вулиці Водолазко.
Упорядкування території кладовищ, вулиць с. Мануйлівка, с. Лутківка.
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Поліпшення стану діючих звалищ твердих побутових
відходів
та
ліквідація
несанкціонованих сміттєзвалищ.
Облаштування і упорядкування місця для купання на центральній водоймі с. Мануйлівка.
Нововознесенська сільська рада
Вуличне освітлення.
Зовнішній та внутрішній ремонт сільського клубу.
Ремонт доріг.
Ремонт пам’ятника загиблим воїнам.
1.Провести газифікацію села - загальна потреба коштів 8000,0 грн.., в т.ч. у 2011 році – 8000,0 тис.
грн.. (3000,0 тис. грн.. – кошти державного бюджету;
5000,0 тис. грн. –
кошти інвестора).
Новогригорівська сільська рада
Вирішення питання фінансування газифікації населених пунктів сіл Новопетрівка
та
Новогригорівка.
Проведення поточного ремонту доріг по населених пунктах сільської ради.
Проведення освітлення вулиць сіл Новогригорівської сільської ради.
Вирішення питання забезпечення транспортним сполученням з районним та обласним центром.
Вирішення питання часткового опалення та ремонту сільського будинку культури села
Новогригорівка.
Сприяння створенню навчально – виховного комплексу «Дитсад - школа» при Новогригорівській
загальноосвітній школі І-ІІ.
1.Ремонт дорожного покриття та прилеглого моста по вулиці Зарічній (с. Новопетрівка) - загальна
потреба коштів 200,0 грн.., в т.ч. у 2011 році – 200,0 тис. грн.. (5,0 тис. грн.. – кошти місцевого
бюджету; 195,0 тис. грн. – кошти інвестора).
Олександрівська сільська рада
Продовження робіт по проведенню освітлення вулиць села Олександрівна.
Для підтримання належного санітарного стану ліквідації стихійних сміттєзвалищ створення
комунальної служби на підвідомчій території.
Ремонт вулиць села Олександрівка.
Заміна вікон та ремонт опалення в приміщенні сільського будинку культури.
1.Устаткувати пішохідні переходи в центрі села - загальна потреба коштів 5,0 грн.., в т.ч. у 2011
році – 5,0 тис. грн.. (5,0 тис. грн.. – кошти місцевого бюджету).
2.Відкрити гуртки та секції для молоді - загальна потреба коштів 10,0 грн.., в т.ч. у 2011 році –
10,0 тис. грн.. (10,0 тис. грн.. – власні кошти).
3.Благоустроїти територію парку - загальна потреба коштів 150,0 грн.., в т.ч. у 2011 році – 150,0
тис. грн.. (10,0 тис. грн.. – кошти місцевого бюджету; 140,0 тис. грн.. – кошти інвестора).
4.Побудувати дитячий майданчик у дитячому садку - загальна потреба коштів 10,0 грн.., в т.ч. у
2011 році – 10,0 тис. грн.. (кошти інвестора).
Оникіївська сільська рада
Ремонт сільського будинку культури.
Часткові ямкові ремонти доріг.
Виготовлення технологічної документації на розмежування земель комунальної і державної
власності.
Освітлення сіл сільської ради.
Вирішення питання питної води для сіл сільської ради.
Ремонт об’їзної дороги для грузових автомобілів.
1.Зробити дорогу до турбази «Лісова пісня» - загальна потреба коштів 110,0 грн.., в т.ч. у 2011
році – 110,0 тис. грн.. (10,0 тис. грн.. – кошти місцевого бюджету; 100,0 тис. грн.. – кошти
інвестора).
2.Замінити покрівлю Оникіївської ЗОШ - загальна потреба коштів 20,0 грн.., в т.ч. у 2011 році –
20,0 тис. грн.. (кошти районного бюджету).
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Плетеноташлицька сільська рада
Капітальний ремонт дамби між вулицями Комінтерна і Дімітрова.
Поточний ремонт малого залу сільського будинку культури.
Заміна старих вікон на нові енергозберігаючі/ пластикові/ в дитячому садку «Берізка».
Реконструкція нового приміщення ЗОШ.
Провести водопостачання в дитячий садок «Берізка».
Ремонт доріг комунальної власності в селі Плетений Ташлик.
Встановити огорожу на кладовищах села Плетений Ташлик.
Встановити вуличне освітлення села Первомайське.
Окультурити сміттєзвалище.
Закласти новий парк та посадити дерева.
Утримання території громади згідно санітарних норм.
1.Закупити необхідне обладнання для стоматологічного кабінету - загальна потреба коштів 75,0
грн.., в т.ч. у 2011 році – 75,0 тис. грн.. (5,0 тис. грн.. – кошти місцевого бюджету; 70,0 тис. грн.. –
кошти інвестора).
2.Побудувати сміттєзвалище - загальна потреба коштів 150,0 грн.., в т.ч. у 2011 році – 75,0 тис.
грн.. (75,0 тис. грн.. – кошти інвестора).
3.Закупити спортивний інвентар для школи - загальна потреба коштів 20,0 грн.., в т.ч. у 2011 році
– 20,0 тис. грн.. (5,0 тис. грн.. – кошти місцевого бюджету; 15,0 тис. грн.. – кошти інвестора).
4.Відновити дорожнє сполучення вулиць Комінтерна та Дімітрова, відремонтувати міст - загальна
потреба коштів 200,0 грн.., в т.ч. у 2011 році – 200,0 тис. грн.. (10,0 тис. грн.. – кошти місцевого
бюджету; 190,0 тис. грн.. – кошти інвестора).
5.Провести воду до школи - загальна потреба коштів 15,0 грн.., в т.ч. у 2011 році – 15,0 тис. грн..
(кошти інвестора).
6.Відремонтувати приміщення дитячого садка - загальна потреба коштів 100,0 грн.., в т.ч. у 2011
році – 100,0 тис. грн.. (5,0 тис. грн.. – кошти місцевого бюджету; 95,0 тис. грн.. - кошти інвестора).
Паліївська сільська рада
ВІідкриття дитячого садка «Колобок». Проблемою є – придбання меблів та необхідного інвентар я
для установи.
Закінчити освітлення вулиць села, а саме:
Лесі Українки, Петрика, Щорса, Колгоспної, Степової, Мічуріна та села Веселе. (вул. Шевченка).
Здійснити ремонт водопровідної мережі.
Капітальний ремонт центральної дороги – вулиці Лесі Українки, яка є дорогою районного
призначення.
Будівництво автобусної зупинки по вулиці Лесі Українки.
Благоустроїти територію новоствореного парку відпочинку, побудувати літню танцювальну
площадку біля сільського будинку культури.
Здійснити капітальний ремонт приміщення сільського будинку культури, опалення приміщення.
Побудувати сміттєзвалище для складування твердих побутових відходів.
Придбання шкільних меблів та спортивного інвентаря для Паліївської ЗОШ .
Ремонт пам”ятника загиблим воїнам та Стелли з іменами загиблих жителів села.
1.Провести ямковий ремонт доріг - загальна потреба коштів 300,0 грн.., в т.ч. у 2011 році – 300,0
тис. грн.. (20,0 тис. грн.. – кошти місцевого бюджету; 280,0 тис. грн.. – кошти інвестора).
Первомайська сільська рада
Ремонт греблі через річку Мала Вись.
Будівництво ями Беккера.
Ремонт сільського клубу.
Влаштування електроопалення в сільській бібліотеці.
Освітлення вулиць.
Ремонт ФАПу в с. Первомайське.
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1.Провести відновлення дорожнього покриття - загальна потреба коштів 115,0 грн.., в т.ч. у
2011 році – 115,0 тис. грн.. (15,0 тис. грн.. – кошти місцевого бюджету; 100,0 тис. грн.. – кошти
інвестора).
Розсохуватська сільська рада
1.Придбати холодильник в ФАП - загальна потреба коштів 4,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 4,0
тис. грн.. (кошти інвестора).
2.Побудувати дитячий майданчик - загальна потреба коштів 8,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 8,0
тис. грн.. (кошти інвестора).
3.Провести ямковий ремонт доріг - загальна потреба коштів 100,0 грн.., в т.ч. у 2011 році – 100,0
тис. грн.. (10,0 тис. грн.. – кошти місцевого бюджету; 90,0 тис. грн.. – кошти інвестора).
4.Замінити електропроводку в СБК - загальна потреба коштів 10,0 грн.., в т.ч. у 2011 році – 10,0
тис. грн.. (2,0 тис. грн.. – кошти місцевого бюджету; 8,0 тис. грн.. – кошти інвестора).
5.Провести зовнішній ремонт СБК - загальна потреба коштів 50,0 грн.., в т.ч. у 2011 році – 50,0
тис. грн.. (кошти інвестора).
Смолінська селищна рада
Реконструкція адмінбудівлі по вул.. Шевченко, 12 під житловий будинок.
Реконструкція квартального освітлення.
Реконструкція вуличного освітлення.
Виготовлення проектно – кошторисної документації на полігон ТВП.
Виготовлення проекту виконання робіт по укріпленні гідроспоруди (дамба).
Обладнання бібліотеки № 2 опаленням.
Співфінансування проекту реконструкції системи знезараження питної води.
Виготовлення проекту реконструкції системи водопостачання смт Смоліне з задіянням підземних
свердловин.
Виконання робіт з ремонту м’якої покрівлі житлового фонду.
Роботи з благоустрою селища з виконанням робіт по озелененню та випилці старої деревини.
Облаштування парковочних майданчиків біля селищного ринку.
Реконструкція ОРУ – 35 кВт підстанції «Синюха» 35/6 кВт у Новоархангельському районі.
Виконання робіт з облаштування у подвір’ї дитячих садків смт. Смоліне енергозберігаючих скло
пакетів.
1.Розглянути можливість відкриття газової служби - загальна потреба коштів
50,0
тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 50,0 тис. грн..(власні кошти підприємства).
2.Провести проектування та збудувати сміттєзвалище - загальна потреба коштів
10000,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 5000,0 тис. грн..(1500,0 тис. грн.. – кошти інвестора; 3500,0
тис. грн.. - власні кошти).
3.Відремонтувати та відкрити басейн у ДЮЦі - загальна потреба коштів
900,0 тис.
грн.., в т.ч. у 2011 році – 450,0 тис. грн..(5,0 тис. грн. – кошти районного бюджету; 445,0 тис. грн. власні кошти підприємства).
4.Провести ремонт системи водопостачання - загальна потреба коштів
1000,0 тис.
грн.., в т.ч. у 2011 році – 200,0 тис. грн..(50,0 тис. грн. – кошти місцевого бюджету; 150,0 тис. грн. кошти інвестора).
5.Забезпечити електричним опаленням Смолінську музичну школу - загальна потреба коштів
200,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 200,0 тис. грн..(50,0 тис. грн. – кошти місцевого бюджету; 150,0
тис. грн. - кошти інвестора).
6.Провести заміну вікон та ремонт покрівлі в Смолінській ЗОШ № 3 - загальна потреба коштів
600,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 300,0 тис. грн..(50,0 тис. грн. – кошти місцевого бюджету; 250,0
тис. грн. - кошти інвестора).
7.Провести ремонт спортивного залу Смолінської ЗОШ № 2 - загальна потреба коштів 500,0 тис.
грн.., в т.ч. у 2011 році – 500,0 тис. грн..(кошти інвестора).
8.Провести внутрішній ремонт початкової школи - загальна потреба коштів 100,0 тис. грн.., в т.ч. у
2011 році – 50,0 тис. грн..(кошти інвестора).
9.Провести ремонт покрівель будинків - загальна потреба коштів 30000,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011
році – 30000,0 тис. грн..(кошти інвестора).

29
10.Житловий будинок по вул. Козакова, 7 смт. Смоліне
Маловисківського
району
–
реконструкція - загальна потреба коштів 1065,0 тис. грн. (профінансовано 505,1 тис. грн.. – кошти
державного бюджету), в т.ч. у 2011 році – 559,9 тис. грн..(531,9 тис. грн. – кошти державного
бюджету; 28,0 тис. грн. - кошти місцевого бюджету).
11.Будівництво П"ятихатського водозабору КП "Енерговодоканал" смт. Смоліне - загальна
потреба коштів 2036,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 2036,0 тис. грн..(36,0 тис. грн. – кошти
місцевого бюджету; 2000,0 тис. грн. - кошти інвестора).
Хмелівська сільська рада
Завершення робіт по прийняттю на баланс сільської ради та утримання водогону колишнього КСП
„Хмелівське” ( уточнення проекту та монтаж нової ЛЕП, установка лічильника).
Продовження робіт по відновленню вуличного освітлення.
Продовження робіт по газифікації села Хмельове.
Ліквідувати стихійні сміттєзвалища на території населених пунктів сільської ради.
Впорядкувати санкціоноване сміттєзвалище.
Ремонт сільських доріг.
Капітальний ремонт дитячого садка «Струмочок» в с. Хмельове.
1.Забезпечити підвіз дітей до школи с. Леніно – Ульянівка - загальна потреба коштів 300,0 тис.
грн.., в т.ч. у 2011 році – 300,0 тис. грн.. (кошти районного бюджету).
2.Розпочати освітлення вулиць с. Хмельове - загальна потреба коштів 70,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011
році – 70,0 тис. грн.. (20,0 тис. грн.. - кошти місцевого бюджету; 50,0 тис. грн. – кошти інвестора).
3.Провести газифікацію села Хмельове - загальна потреба коштів 10000,0 тис. грн.., в т.ч. у 2011
році – 10000,0 тис. грн.. (2500,0 тис. грн.. - кошти державного бюджету; 7500,0 тис. грн. – кошти
інвестора).
4.Огородити пам’ятник загиблим воїнам с. Леніно – Ульянівка - загальна потреба коштів 10,0 тис.
грн.., в т.ч. у 2011 році – 10,0 тис. грн.. (1,0 тис. грн.. - кошти місцевого бюджету; 9,0 тис. грн. –
кошти інвестора).
5.Вирішити проблему несанкціонованих сміттєзвалищ - загальна потреба коштів
5,0 тис.
грн.., в т.ч. у 2011 році – 5,0 тис. грн.. (1,0 тис. грн.. - кошти місцевого бюджету; 4,0 тис. грн. –
кошти інвестора).
6.Відремонтувати башту для води у Хмелівській ЗОШ - загальна потреба коштів
20,0 тис.
грн.., в т.ч. у 2011 році – 20,0 тис. грн.. (5,0 тис. грн.. - кошти місцевого бюджету; 15,0 тис. грн. –
кошти інвестора).
7.Налагодити роботу телефонного зв"язку с. Леніно – Ульянівка - загальна потреба коштів 100,0
тис. грн.., в т.ч. у 2011 році – 100,0 тис. грн.. (1,0 тис. грн.. - кошти місцевого бюджету; 99,0 тис.
грн. – кошти підприємства).
8.Відновити телефонний зв"язок с. Новопавлівка - загальна потреба коштів 40,0 тис. грн.., в т.ч. у
2011 році – 40,0 тис. грн.. ( 40,0 тис. грн. – кошти підприємства).
Якимівська сільська рада
Ремонт доріг у селах Якимівської сільської ради, а саме: Якимівка – Андріївка – Дорофіївка,
Якимівка – Миропіль – Новостанівка, поточний ремонт мостів.
З обласним і районними установами вирішити питання автономного сполучення с. Якимівки і
районним центром Мала Виска.
Забезпечити належну якісну роботу ФАПів.
Необхідність в придбані нового автомобіля швидкої допомоги.
Провести капітальний ремонт будинку культури у селі Дорофіївка, поточний в с. Якимівка,
забезпечити будинок культури обладнанням та апаратурою першої необхідності.
Запланувати кошти на проведення поточного ремонту службових приміщень Якимівської
сільської ради, придбання комп’ютера з підключенням до мережі Інтернет.
Провести часткове освітлення села.
Побудувати на території сільської ради яму Беккера, в якій є першочергова необхідність.
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1.Встановити опалення у 3-х класних кімнатах ЗОШ - загальна потреба коштів 12,0 тис. грн..,
в т.ч. у 2011 році – 12,0 тис. грн.. (2,0 тис. грн.. - кошти місцевого бюджету; 10,0 тис. грн. – кошти
інвестора).
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок
фінансування з державного, місцевих бюджетів, коштів територіальних громад та інвесторів, у
тому числі: на реалізацію мікропроектів у рамках проекту ЕС/ПРООН "Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду"; коштів районного бюджету – на реалізацію районних програм;
проведення статистичних досліджень та моніторингу показників економічного і соціального
розвитку району; коштів підприємств, установ і організацій.
___________________

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради

В.Крило
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Додаток 1
до Програми економічного і соціального
розвитку
Маловисківського району на 2011 рік
від 6 січня 2011 року № 31

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2011 рік
№
з/п

Показники

1
2
1. Обсяг реалізованої промислової
продукції у відпускних цінах
підприємств
2. Обсяг реалізованої промислової
продукції на
душу населення
3. Обсяг виробництва валової продукції
у сільськогосподарських
підприємствах
(у цінах 2005 року), усього
4. Обсяг інвестицій в основний капітал
(у порівняних цінах), усього
5. у т.ч. у розрахунку на душу
населення (у фактичних цінах),
усього
6. Обсяг прямих іноземних інвестицій
(у фактичних цінах)
7. Обсяг роздрібного товарообороту
підприємств - юридичних осіб,
включаючи ресторанне
господарство
8. Чисельність незайнятого населення
9. Середньомісячна заробітна плата

10. Обсяг експорту

11. Фінансовий результат від звичайної
діяльності до оподаткування
12. Кількість створених нових робочих
місць

Одиниця
виміру

2010 р.,
очікуване

Проект
програми
2011 р.

2011 р.
до
2010 р.,
%

3

4

5

6

тис.грн.

10254,8

11029,5

х

грн.

222,4

239,3

х

% до
попереднього
року
тис. грн.
%
до попереднього
року

105,3
250,0

105,1
278,0

х
101,8

76,0

101,8

х

5480
-

6096
-

111,2
-

-

-

-

102,0
1500
2120,0

105,0
1100
2200,0

х
73,3
103,8

106,7
690,9

103,8
690,9

х
100,0

112,9

100,0

х

тис.грн.

34700,0

34967,7

100,8

одиниць

450

460

102,2

грн.
тис.дол.США
%
до попереднього
року
%
до попереднього
року
осіб
грн.
%
до попереднього
року
тис.дол.США
%
до попереднього
року
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1. Інвестиційні проекти, усього, од.
у тому числі:
1.1 невиробничого призначення
1 Спортивний комплекс м. Мала Виска

2 Реконструкція двохповерхового будинку
під загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів в
с. Плетений Ташлик Маловисківського
району

Кошти
корпоративного
(недержавного)
сектору, тис.грн.

Місцевий бюджет,
тис.грн.

державний бюджет,
тис.грн

№
з/п

Перелік інвестиційних проектів, які передбачається реалізовувати у 2011 році
Назва інвестиційних проектів,
Термін
Загальний обсяг
Обсяг
Джерела фінансування
спрямованих на забезпечення соціально- початку та
фінансування,
фінансува
у 2011 році
економічного розвитку району (міста),
закінчення
тис.грн.
ння
які будуть реалізовуватися у
реалізації
проекту у
проекту
2011 р.,
2011 році
тис.грн.

8

278000,0

278000,0

96935,6

181064,4

11895,1
1396,2

11895,1
1396,2

6595,1
1396,2

5300,0

1992-2011

2008-2011

2385,6

2385,6

2385,6

Благодійні внески,
тис грн

Додаток 2
до Програми економічного
і соціального розвитку
Маловисківського району на 2011 рік
від 6 січня 2011 року № 31

Очікувані
результати
реалізації

Поліпшення
соціальнокультурних та
побутових
умов,
організація
дозвілля
молоді.
Приведення
площ
приміщень до
нормативних,
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3 Індивідуальне житлове будівництво

2011

5300,0

5300,0

4 Реконструкція та капітальний ремонт
дорожнього покриття

2011

2813,3

2813,3

2813,3

266104,9

266104,9

90340,5

175764,4

2011

196366,8

196366,8

87609,4

108757,4

2011

712,6

712,6

712,6

1.2 виробничого призначення
1 Новокостянтинівська шахта
2 Очисні споруди житлового масиву
цукрового заводу м. Мала Виска -

5300,0

забезпечення
навчальних
класів
та
лабораторій
необхідним
обладнанням,
організація
гарячого
харчування.
Покращення
умов
праці
вчителів
та
навчання 114
учнів.
Покращення
умов
проживання
Забезпечення
комфортного
та безпечного
руху
транспортних
засобів
і
пішоходів,
збільшення
пропускної
здатності
автомобільних
доріг
та
вулиць.
Введення в дію
підприємства
Покращення
санітарних та
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будівництво

3 Очисні споруди житлового масиву
спиртового заводу м. Мала Виска будівництво

4 Будівництво водопровідної мережі у
м.Мала Виска, вул.Тобілевича, Матросова,
Осипенка
5

Придбання машин та обладнання

2011

екологічних
умов, очистка
стічних вод до
параметрів, які
дозволять скид
очищених
стічних вод у
водні об’єкти
господарськог
о та питного
призначення
Забезпечення
населення
якісною
питною водою

658,5
658,5

658,5

1360,0

2011

1360,0

1360,0

2011

67007,0

67007,0

67007,0
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Додаток 3

до Програми економічного
соціального розвитку
Маловисківського району на 2011 рік
від 6 січня 2011 року № 31

ПЕРЕЛІК
пріоритетних регіональних інвестиційних проектів, що в першочерговому порядку мають фінансуватися за рахунок державного
бюджету у 2011 році і на які виготовлена проектно – кошторисна документація
тис. грн.
Найменування
Рік
Наявність вид
Кошторисна вартість Обсяг фінансування
Введення Форма
Програма,
об’єкта, вид робіт,
почат проектноза рахунок
в
власності
якою
місце знаходження
ку
кошторисної
експлуата
передбачено
усього
залишок
Держав
Місцеви Інших
закінч документації, ким
цію
(у
реалізацію
на 1
ного
х
джерел
інвест проекту,
ення
і коли
відповід
січня
бюджетів бюджет
дата і номер
реаліз затверджена
них
2011
ів
рішення про її
ації
одиницях
року
затвердження
проек
)
ту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Реконструкція
двохповерхового
будинку
під
загальноосвітню
школу І-ІІІ ступенів
в с. Плетений Ташлик
Маловисківського
району
Спортивний
комплекс м. Мала
Виска - будівництво

20082011

Виготовлена
Наказ відділу
освіти
Маловисківської
райдержадміністр
ації від 25 лютого
2008 року № 41

3316,1

2385,6

2385,6

-

-

1об.

комунальн
а

19922011

Виготовлена
Техно-робочий
проект Наказ УКБ
від 19.07.2004р.
№25

2833,0

1396,2

1396,2

-

-

1об.

комунальн
а

Програма
економічного і
соціального
розвитку
Маловисківськ
ого району на
2010 рік
затверджена
сесією
районної ради
від
26 лютого
2010 року

Очисні споруди
житлового масиву
цукрового заводу м.
Мала Виска будівництво
Очисні
споруди
житлового
масиву
спиртового заводу м.
Мала
Виска
будівництво
Газифікація
с..Новопетрівка
Новогригорівка
Хмельове
Маловисківського
району
Терапевтичний
корпус ЦРЛ м. Мала
Виска
–
реконструкція. І черга
будівництва

2011

Виготовлена

712,6
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712,6

2011

Виготовлена

658,5

658,5

658,5

-

-

1об.

Комунальн
а

20072011

Виготовлена
Рішення
Хмелівської
селищної ради від
16 листопада 2006
року №44
Виготовлена
Розпорядження
голови
райдержадміністр
ації від 23 січня
2008 року №31-р
Виготовлена
Рішення сесії
селищної ради від
17.11.06р. №170

2446,3

2446,3

2446,3

-

-

1об.

1231,6

1231,6

1231,6

-

-

1об.

3384,3

3384,3

3384,3

-

-

1об.

Комунальн
а
Програма
економічного і
соціального
розвитку
Маловисківськ
Комунальн ого району на
2010
а
рік
затверджена
сесією
районної ради
Комунальн від
26 лютого
а
2010
оку№335
Додаток 3

Виготовлена
Проходить
державну
експертизу

1360,0

1360,0

1360,0

-

-

1об.

2011

Дитячо-юнацький
центр смт. Смоліно реконструкція

2011

Будівництво
водопровідної мережі
у м.Мала
Виска,
вул.Тобілевича,
Матросова, Осипенка

2011

712,6

-

-

1об.

Комунальн№ №335
а
Додаток 3

комунальн
а

Програма про
питну воду та
питне
водопостачанн
я затверджена
сесією міської
ради від 25
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травня
2010 року
№ №496
Проект
Програми
економічного і
соціального
розвитку
Маловисківськ
ого району на
2011 рік

Реконструкція
системи
знезараження питної
води
КП
„Енерговодоканал з
встановленням
електролізної
установки
ЕГР
2000” смт. Смоліно
Маловисківського
району
Житловий
будинок
по
вул..Козакова,7,
смт.
Смоліне
Маловисківського
районуреконструкція
Реконструкція
покрівлі будівлі
Маловисківської ЗШ
№3 І-ІІІ ст. у м. Мала
Виска

2011

Виготовлена
Рішення
Смолінської
селищної ради від
12 грудня 2008
року №394

251,2

251,2

251,2

-

-

1об.

20062011

Виготовлена
Рішення сесії
селищної ради від
20.10.06р. №73

1062,5

559,9

559,9

-

-

1об.

2011

Виготовлена
Наказ відділу
освіти РДА від
9.11.2010р. №337

2422,043

2422,043

2422,043

1об.

комунальн
а

Програма
економічного і
соціального
розвитку
Маловисківськ
ого району на
2010
рік
затверджена
сесією
районної ради
комунальн від
26 лютого
а
2010
оку№335
Додаток 3
комунальн
а
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Додаток 4
до Програми економічного і соціального
розвитку
Маловисківського району на 2011 рік
від 6 січня 2011 року № 31
Перелік
об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось із залученням коштів
державного і місцевих бюджетів та які потребують подальшої добудови за наявного
фінансування у 2011 році
Найменування об'єкта, вид робіт, його
місцезнаходження

1.

Рік початку і
закінчення
реалізації
проекту

Кошторисна вартість,
тис.грн.
усього

залишок на
1 січня
2011 року

2.

3.

4.

2008-2011

2546,3

2446,3

2006-2011

18400,0

18350,0

2008-2011

3316,1

2385,6

1992-2011

2833,0

2833,0

Маловисківський район
Газопровід високого тиску АТС Смоліне Хмельове Маловисківського району
Будівництво газопроводу
м.Новомиргород - м.Мала Виска
Реконструкція двохповерхового будинку під
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів
у с. Плетений Ташлик Маловисківського
району
Будівництво спортивного комплексу
в м.Мала Виска
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Додаток 5
до Програми економічного
і соціального розвитку
Маловисківського району на 2011 рік
від 6 січня 2011 року № 31

Пріоритетні
напрямки
1
Покращення
стану
здоров’я
населення
району, забезпечення
якісної і доступної
медичної
допомоги,
динамічного розвитку
системи
охорони
здоров’я
Профілактика
та
лікування
туберкульозу, СНІДу,
серцево - судинних і
судинномозкових
захворювань,
цукрового
діабету,
артеріальної гіпертензії

ЗАХОДИ
спрямовані на реалізацію Стратегії економічного та соціального розвитку
Маловисківського району на період до 2015 року у 2011 році
Стратегічні завдання
Конкретні заходи з реалізації
Термін Відповідал
пріоритетних напрямків та
викона
ьні
стратегічних завдань
ння
виконавці
2
3
4
5
Охорона здоров’я
Зміцнення
матеріально- Розроблення та реалізація стратегій постійн Маловис
технічної бази
лікувальних спрямованих на пропаганду, формування о
ківська
закладів. Вивчення факторів, і заохочення до здорового образу життя.
ЦРЛ,
які мають шкідливий вплив на Приоритетний
розвиток
первинної
медичні
стан
здоров’я
населення. медико-санітарної допомоги на засадах
заклади
Посилення пропаганди
та сімейної медицини.
стимулювання
здорового
способу життя.
Підвищення
рівня
матеріально-технічного
оснащення закладів охорони
здоров’я.
Покращення
епідеміологічної
ситуації із
захворюваності
на
туберкульоз СНІДу, серцево судинних і судинно-мозкових
захворювань,
цукрового
діабету.

Забезпечення обстеження населення для постійн
раннього виявлення захворюваності на о
туберкульоз, СНІД, серцево-судинних і
судинно-мозкових захворювань, цукрового
діабету з
метою зниження
рівня
захворюваності,
зменшення
кількості
ускладнень та смертності, підвищення
тривалості та якості життя. Поліпшувати
санітарно-освітню роботу серед населення
району спрямовану на підвищення
знань про захворювання. з
метою
попередження їх поширення.

Маловис
ківська
ЦРЛ,
медичні
заклади

Очікувані результати

6
Поліпшення демографічної
ситуації,
збереження і
зміцнення
здоров’я
населення,
підвищення
якості
та ефективності
медико-санітарної
допомоги,
забезпечення
соціальної справедливості і
прав на охорону здоров’я.
Профілактика та рання
діагностика захворювань,
підвищення ефективності
лікування,
попередження
ускладнення
хвороби,
інвалідності. Забезпечення
хворих
на
цукровий
діабет
інсуліном
та
таблетованими
цукрознижуючими
препаратами.
Зниження
смертності від мозкових
інсультів.
Зменшення

40

Охорона материнства Охорона
і дитинства
дитинства

Профілактика
захворюваності,
посилення пропаганди
та
стимулювання
здорового
способу
життя
шляхом
надання фізкультурноспортивних
і
оздоровчих
послуг
населенню
через
систему фізкультурно
–
оздоровчих
і
спортивних
секцій,
дитячо-юнацьких
центрів
Виявлення на ранній
стадії
сімей,
які
неспроможні або не
бажають виконувати
виховні
функції,
забезпечення захисту
прав
дітей,
які
виховуються в таких
сім’ях

материнства

і Придбання
лікувально-діагностичної
апаратури
ЦРЛ.
Профілактика
захворюваності, зниження материнської
смертності та смертності немовлят.
Забезпечення матерів і дітей найбільш
досконалими видами медичної допомоги,
засобами
лікування та
відновлення
здоров’я.
Профілактика захворюваності, Збереження мережі спортивних шкіл та
посилення
пропаганди
та кількості учнів, що займаються у них
стимулювання
здорового
способу
життя
шляхом
надання
фізкультурноспортивних
і оздоровчих
послуг населенню
через Проведення районних обласних та участь
систему
фізкультурно – у
Всеукраїнських
фізкультурнооздоровчих
і
спортивних оздоровчих та спортивно-масових заходах
секцій,
дитячо-юнацьких
центрів

поширення ВІЛ – інфекції в
районі.
постійн
о

Маловис
ківська
ЦРЛ,
медичні
заклади

Покращення
показників
репродуктивного здоров’я,
готовності
надання
невідкладної
медичної
допомоги
матерям
та
дітям,
поліпшення
показників їх здоров’я.

2011 рік Відділ
у Залучення до активних
справах
занять спортом
дітей і
сім’ї,
підлітків,
створення
молоді та належних
умов
для
спорту
підготовки
обдарованих
РДА
молодих спортсменів
2011 рік Відділ
у Підвищення
спортивної
справах
майстерності спортсменів
сім’ї,
району, зміцнення здоров’я
молоді та населення.
спорту
РДА

Соціальна допомога та підтримка соціально-вразливих верств населення
Проведення
профілактичної Продовжити практику проведення рейдів постійн служба
у Подолання
роботи
з
біологічними „Діти
вулиці”,
„Вокзал”
та о
справах
безпритульності
батьками
дітей,
які Всеукраїнського
рейду
„Урок” із
дітей РДА, бездоглядності
виховуються в таких сім’ях
залученням усіх зацікавлених організацій
відділ
у
для виявлення бездоглядних дітей та
справах
здійснення заходів щодо їх соціальної
сім’ї,
реабілітації
молоді та
спорту, РЦ
СССДМ

дитячої
та
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Проведення роботи з Виявлення
дітей,
які Надання комплексної допомоги сім’ям з постійн
функціонально
перебувають
в
особливо дітьми,
зокрема
сприяння о
неспроможними
складних
морально- працевлаштуванню батьків, отриманню
психологічних умовах
державної допомоги
Запровадження
ефективних форм
і
методів
роботи
з
дітьми,
які
перебувають
у
закладах соціального
захисту

Вилучати, у разі необхідності, Забезпечити
своєчасне
дітей із сімей, де існує дітей – сиріт та дітей,
реальна загроза життю і батьківського піклування
здоров’ю дитини

Утвердження
конкурентноспроможного
аграрного
сектору

Нарощення
обсягів
виробництва
сільськогосподарської
продукції,
підвищення
культури
землеробства,
ефективного
використання
земель.

Збереження
розвиток
мережі
культури

та Зміцнення
існуючої технічної
закладів культури

влаштування постійн
позбавлених о

відділ
у
справах
сім’ї,
молоді та
спорту,
РЦ ССДМ
служба
у
справах
дітей РДА

Сприяння
працевлаштуванню
батьків,
отриманні
державної допомоги
своєчасне
влаштування
дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

Розвиток аграрного сектора економіки
вирощування
репродуктивного
та 2011 рік Управління Збільшення
обсягів
сортового складу посівного матеріалу
агропромис виробництва сільськогоспозернових культур на базі агроформувань;
лового
дарської продукції
впровадження
науково
обґрунтованої
розвитку
системи землеробства;
РДА
впровадження
нових
перспективних
високопродуктивних сортів та гібридів
сільськогосподарських
культур
в
сільгосппідприємствах району
вирощування племінного поголів’я свиней 2011 рік Управління Збільшення
чисельності
на базі господарств району;
агропромис поголів’я свиней та птиці,
збільшення виробництва м’яса бройлерів;
лового
забезпечення
населення
технічне
переоснащення
розвитку
тваринницькою
РДА
продукцією.
сільськогосподарських
підприємств
шляхом придбання сільськогосподарської
техніки
Культура
матеріально- Проведення
ремонтно-реставраційних 2011 рік Відділ
Забезпечення збереження
бази
закладів робіт закладів культури.
культури і мережі закладів культури.
Забезпечення закладів культури сучасною
туризму
Утримання в належному
матеріально-технічною базою.
РДА,
стані приміщень та споруд.
Організація проведення масових заходів
міська,
Проведення
концертів,
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по
культурному
обслуговуванню
населення
Придбання літератури та комп’ютерної
техніки.
Поліпшення охорони Забезпечення
паспортизації Створення електронної бази даних, 2011 рік
об’єктів
культурної об’єктів культурної спадщини інформаційне
забезпечення
об’єктів
спадщини
культурної спадщини

селищна та конкурсів, фестивалів
сільські
ради
Відділ
Фотофіксація
музейних
культури і предметів,
реставрація,
туризму
переоформлення
РДА,
експозицій музею
міська,
селищна та
сільські
ради

Освіта
Зміцнення
Зміцнення
матеріально- Реконструкція та капітальний ремонт 2011 рік Відділ
матеріально-технічної технічної бази закладів освіти приміщень.
Придбання
шкільних
освіти
бази закладів освіти
автобусів для
підвезення дітей
та
РДА,
педпрацівників
до
сільських
шкіл.
міська,
Оновлення
бібліотечного
фонду.
селищна та
сільські
Придбання
НКК та
персональних
ради
комп’ютерів.
Допомога
молодим
спеціалістам.
Охоплення
дітей Охоплення
дітей Забезпечення
дітей
позашкільним 2011 рік Відділ
позашкільною освітою позашкільною освітою
навчанням. Відкриття гуртків у сільських
освіти
школах. Проведення учнівських олімпіад,
райдержад
конкурсів, тощо
міністрації
Профілізація
освіти
Розвиток
освіти

закладів Профілізація закладів освіти

дошкільної Розвиток дошкільної освіти

Профілізація закладів освіти – оснащення 2011 рік Відділ
засобами навчання з фізики, хімії, біології,
освіти
географії,
математики,
інформатики,
райдержад
трудового навчання.
міністрації
Забезпечення охоплення дітей 5-ти 2011 рік Відділ
річного віку дошкільною освітою та
освіт.
якісною підготовкою до навчання до
райдержад
загальноосвітніх навчальних
закладах.
міністрації,
Впровадження
енергозберігаючих
органи
технологій.
місц.

Створення
шкільного
процесу

умов
для
навчального

Створення
умов для
здібностей дітей в позаурочний
час,
розвитку
талантів
обдарованих
дітей
Створення
сучасної
інформаційної
бази
в
кожному закладі освіти
Забезпечення
належного
рівня дошкільної освіти в
сільській місцевості та
якісної
підготовки
до
навчання в школі
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Інформаційне
забезпечення
населення
Нарощування
промислового
потенціалу району

Інформаційне
населення

Розвиток інформаційного простору
забезпечення Забезпечення
фінансування
поточної постійн
діяльності районних засобів масової о
інформації

Промислова політика
Нарощування
промислового Забезпечити зростання обсягів
2011рік
потенціалу району
промислового виробництва у 2011 році
порівняно з 2010 роком
Розбудова підприємства, що будується на
базі Новокостянтинівського родовища
уранових руд

самоврядув
.
РДА,
редакція
районної
газети

Управління Нарощування
економіки
промислового
та розвитку району
інфраструк
тури РДА,
суб’єкти
господа
рювання

Транспорт та зв’язок
Продовження роботи щодо відкриття 2011 рік РДА,
додаткових
рейсів
на
перевезення
міська,
пасажирів по району
селищна та
сільські
ради
Введення в дію інноваційної послуги 2011 рік Маловисків
інтерактивного
цифрового телебачення
ський ЦТП
U.tv.; розширення системи послуги
№4, ЦПЗ
„Електронний квиток” по замовленню
№5
квитків
на
автобусні
перевезення;
встановлення
основних
телефонних
апаратів
Розвиток внутрішнього споживчого ринку

Підвищення
якості Підвищення
якості
транспортних послуг транспортних послуг та рівня
та
рівня транспортного забезпечення в
транспортного
районі
забезпечення в районі
Підвищення
якості Підвищення якості послуг
послуг зв’язку
зв’язку

Поліпшення
інформаційного
забезпечення населення

потенціалу

Задоволення потреб
населення в перевезеннях

Поліпшення
життєвого
рівня населення
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Підвищення
якості Підвищення
якості Забезпечити зростання обсягів роздрібного 2011 рік
торгівельного
торгівельного обслуговування товарообігу у 2011 році порівняно з 2010
обслуговування
населення району
роком.
Розширення сучасних торгівельних мереж,
населення району
супермаркетів
Забезпечення дієвого контролю за якістю
товарів продовольчої групи, втому числі
продуктів дитячого харчування
Обстеження
ефективності
діяльності
ринків з продажу всіх видів товарів
Приведення
належний
системи
водопостачання
водовідведення

в Приведення в належний стан
стан системи водопостачання та
водовідведення
та

Безпека життєдіяльності
Будівництво та реконструкція систем
водопостачання та водовідведення в м.
Мала Виска та смт. Смоліне
Встановлення засобів обліку води від
джерела водопостачання до споживача
послуг
впровадження устаткування електролізної
установки „ЕГР - 2000” для знезараження
питної води на ЦВВП смт. Смоліно КП
„Енерговодоканал”
Забезпечення зон санітарної охорони
об’єктів водопостачання
Впровадження
енергозберігаючих
технологій, заміна застарілого обладнання
на нове з більшим КПД

Управління
економіки
та розвитку
інфраструк
тури РДА,
міська,
селищна та
сільські
ради
Маловисків
ська СЕС

2011 рік Міська,
селищна,
сільські
2011 рік ради, КП
„Мала
Виска
2011 рік Водоканал”
,
КП
„Енерговод
2011 рік оканал”

2011 рік Смолінська
селищна
рада,
КП
„Енерговод
оканал”
Заходи
у сфері Заходи у сфері поводження з Розробити і
затвердити
схеми сан 2011 рік Міська,
поводження
з побутовими відходами
очистки населених пунктів району
селищна,
побутовими відходами
сільські
ради
Поліпшення

Поліпшення

вуличного Оновлення освітлення

2011 рік Міська,

Насичення
споживчого
ринку району товарами
власного
виробництва,
покращення
умов
життєдіяльності.
Якісне обслуговування
населення району.

Зменшення аварійності на
мережах, поліпшення
якості наданих послуг
Ведення надійного обліку
наданих послуг
Якісне обслуговування
населення району
Виконання санітарних
вимог, норм і правил
Економія енергоносіїв,
зменшення собівартості
наданих послуг

Наведення належного
санітарного стану

Економія енергоносіїв,

вуличного освітлення

освітлення
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селищна,
сільські
ради

Інвестиційна діяльність
Підтримка реалізації Збільшення обсягів інвестицій Будівництво та введення в дію об’єктів 2011 рік Райдержад
інвестиційних проектів в основні сфери економіки
згідно переліку інвестиційних проектів,
міністрація,
з
використанням
які передбачається реалізовувати у 2011
органи
сучасних
році по району
місцевого
енергозберігаючих
самовряду
технологій
вання
Регуляторна політика та розвиток підприємництва
Фінансова підтримка Створення
сприятливого Надання фінансової допомоги суб’єктам 2011 рік Райдержад
малого
клімату для розвитку малого малого підприємництва для впровадження
міністрація
підприємництва
підприємництва
бізнес-проектів
за
пріоритетними
Регіональ
напрямками через Регіональний фонд
ний ФПП в
підтримки підприємництва в області.
області
Удосконалення фінансових відносин підприємств та податкова політика
Збільшення
Розширення
фінансово- Активізувати роботу щодо погашення 2011 рік МДПІ,
надходжень
до економічних
можливостей недоїмки по платежах до бюджету та
міська,
бюджетів усіх рівнів територіальних громад
недопущення виникнення нової податкової
селищна,
та
виконання
заборгованості
сільські
місцевих бюджетів
ради,
структурні
підрозділи
РДА
Грошові доходи та заробітна плата
Гарантованість
Гарантованість
виплати Здійснення систематичного контролю за 2011 рік Управління
виплати
заробітної заробітної плати згідно з своєчасністю виплати заробітної плати,
праці
та
плати
згідно
з нормами,
встановленими станом погашення боргів із виплати
соціальног
нормами,
державою
заробітної плати
на підприємствахо захисту
встановленими
боржниках, проведення моніторингу стану
населення,
погашення на цих підприємствах, внесення
державою
структурні
пропозицій їх власникам, відповідним
підрозділи
міністерствам щодо розірвання контрактів
РДА,
з керівниками де заборгованість із
міська,
заробітної плати зростає або є значною
селищна

зменшення витрат
підприємств
Підвищення добробуту
населення району

Співфінансування у розмірі
10,0 тис.грн.

Збільшення надходжень до
бюджетів усіх рівнів

Гарантованість виплати
заробітної плати
працівникам у всіх сферах
економічної діяльності

Фінансова підтримка
та
підвищення
добробуту соціально
незахищених
верств
населення району
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Здійснення контролю на підприємствах і
сільські
організаціях
щодо
додержання
ради
законодавства
про
впровадження
мінімальної заробітної плати згідно з
нормами, встановленими державою та
галузевими угодами
Пенсійне забезпечення, соціальна допомога та підтримка соціально-вразливих верств населення
Фінансова
підтримка та Забезпечити
фінансування
пенсійних 2011 рік Управління Надання
матеріальної
підвищення
добробуту виплат,
державної
допомоги
праці та
допомоги
соціально незахищених верств малозабезпеченим сім’ям з дітьми
соціальног малозабезпеченим сім’ям з
населення району
о захисту
дітьми
населення
Надати допомогу по догляду за інвалідами
Надання
допомоги
райдержад громадянам по догляду за
І-ІІ групи
міністрації, інвалідами І-ІІ групи
Пенсійний Надання
Надати допомогу жінкам по вагітності і
матеріальної
фонд
пологам
допомоги
жінкам по
вагітності і пологам
Надати допомогу жінкам при народжені
Надання допомоги жінкам
дитини
при народжені дитини
Надати допомогу по догляду за дитиною
Надання допомоги жінкам
до 3-х років
по догляду за дитиною до
3-х р.
Надати допомогу на дітей, які перебувають
Надання допомоги дітям,
під опікою
які перебувають під опікою
Надати допомогу сім’ям по догляду за
Надання допомоги сімей
дітьми-інвалідами
по догляду за дітьмиінвалідами
Забезпечити населення субсидіями і
Надання субсидій
пільгами на покриття витрат по квартирній
населенню району в
платі, скрапленому газу та твердому
повному обсязі
паливу,, електроенергії, природному газу
та інших послугах
Допомога одиноким матерям
Надання допомоги
одиноким матерям
Забезпечити фінансування територіальних
Забезпечення роботи
центрів по соціальному обслуговуванню
органів, що здійснюють
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одиноких малозабезпечених громадян

Здійснити оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи

соціальний захист.
Охоплення соціальним
обслуговуванням одиноких
непрацездатних осіб
Поліпшення стану здоров’я
населення постраждалого
внаслідок Чорнобильської
катастрофи
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Додаток 6
до Програми економічного
і соціального розвитку
Маловисківського району на 2011 рік
від 6 січня 2011 року № 31
ПАСПОРТ
Програма економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2011 рік
1.

2.
3.

Програма затверджена:
рішенням районної ради від 6 січня 2011
року № 31
Ініціатор розроблення програми
Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрації про
розроблення програми

4.

Розробник програми

5.
6.

Співрозробники програми
Відповідальний виконавець програми

7.

Учасники програми

8.

Терміни реалізації програми
Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти місцевого бюджету
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування
програми

8.1.
9.

10.

11.

Районна державна адміністрація
11 листопада 2010 року №774-р Про
розробку проекту програми
економічного і соціального
розвитку району на 2011 рік
Управління економіки та розвитку
інфраструктури
Управління економіки та розвитку
інфраструктури, структурні
підрозділи райдержадміністрації
Структурні підрозділи
райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування
2011 рік

Держаний, обласний, місцеві
бюджети, інші джерела
фінансування
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