МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
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від 9 жовтня 2015 року

м. Мала Виска
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Про хід виконання програми
економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2015 рік
за І півріччя 2015 року
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та розглянувши поданий районною державною адміністрацією інформацію «Про хід
виконання програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2015 рік за
І півріччя 2015 року»,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію районної державної адміністрації «Про хід виконання програми
економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2015 рік за І півріччя 2015
року» взяти до відома.
2. Районній державній адміністрації, структурним підрозділам райдержадміністрації,
територіальним органам міністерств та відомств України в Маловисківському районі посилити
роботу в напрямку здійснення організаційних заходів щодо виконання основних показників,
передбачених програмою економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2015
рік, яких не було досягнуто у звітному періоді.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради

С.Сосновська

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання програми економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2015 рік за І півріччя 2015 року.
Програма економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2015 рік затверджена
рішенням районної ради від 6 лютого 2015 року №388 (далі - Програма).
Райдержадміністрацією, територіальними органами міністерств та відомств в районі, органами
місцевого самоврядування вживались заходи, спрямовані на забезпечення виконання основних показників і
завдань, визначених Програмою. Програму розміщено на офіційних веб-сайтах районної державної
адміністрації та районної ради.
З метою організації виконання та контролю за виконанням Програми видано розпорядження голови
райдержадміністрації, яким визначено відповідальних виконавців галузевих розділів, основних показників
та заходів Програми, форми і механізми контролю за станом її виконання і звітності про хід її реалізації.
Для забезпечення виконання пріоритетних завдань Програми внесено ряд клопотань до обласної
державної адміністрації.
Прийнято 198 розпоряджень голови районної державної адміністрації з різних сфер життєдіяльності
регіону.
Проведено 8 тематичних апаратних нарад при голові районної державної адміністрації, розглянуто
16 актуальних питань.
З метою оперативного вирішення нагальних питань, у І півріччі 2015 року проведено 6 засідань
колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 14 питань (13 планових і 1 позапланове). За результатами
розгляду прийнято
14 розпоряджень голови райдержадміністрації.
Протягом І півріччя 2015 року, спільно з виконавчим апаратом районної ради, проведено 2
семінари з керівниками органів місцевого самоврядування,
20 співбесід з головами місцевих рад по
питанню наповнення бюджетів, голова райдержадміністрації провів 12 оглядів соціально-економічного
стану територіальних громад району, 7 виїзних прийомів та 14 особистих прийомів громадян.
У рамках виконання основних завдань і заходів Програми по галузі промисловості у І півріччі 2015
року усі 8 підприємств облікового кола працювали стабільно: Смолінська шахта ДП «Схід ГЗК»,
підприємство «Харчовик» РСС,
ДП «Оникіївське лісове господарство», КП «Енерговодоканал», КП
«Мала Виска Водоканал», СФГ «Гульдас», СТОВ «Карат», редакція районної газети «Маловисківські
вісті».
Продовжувались роботи по будівництву Новокостянтинівської шахти
ДП «Схід ГЗК», на що
залучено 14,7 млн. грн., (власні кошти підприємства). Освоєння капітальних вкладень з початку
будівництва складає 12,7% від загальної вартості будівництва. Обсяг видобутої руди складає 100% до
планових завдань. Протягом І півріччя 2015 року на підприємстві створено 8 нових робочих місць.
Пріоритетним для промислової галузі є будівництво ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива»,
але в зв’язку з відсутністю фінансування роботи не здійснювалися, нарощуються борги із виплати
заробітної плати. Направлено листи до обласної державної адміністрації щодо клопотання перед
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України про забезпечення державного фінансування
будівництва Новокостянтинівської шахти ДП «Схід ГЗК» та
ПрАТ «Завод з виробництва ядерного
палива» до затверджених планом робіт.
Обласною державною адміністрацією, за клопотанням райдержадміністрації, направлено лист до
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо сприяння передбаченню у Державному
бюджеті України на 2015 рік економічно обґрунтованих видатків на реалізацію проекту з будівництва
Новокостянтинівської шахти ДП «Схід ГЗК» та вирішення питання про подальше фінансування
будівництва заводу. Одночасно повідомлено, що джерелом фінансування ДП «Схід ГЗК» є надходження
коштів від ДП «НАЕК «Енергоатом» за поставку уранового оксидного концентрату, виробленого
ДП
«Схід ГЗК», який має борги.
Підприємствами, які виробляють товарну продукцію, вироблено товарів за січень – червень
поточного року на суму 2,7 млн.грн. В натуральному виразі вироблялися хліб та хлібобулочні вироби,
макаронні вироби, борошно пшеничне, вироби з деревини, поліграфічна продукція.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 7,9 млн.грн. В загальному обсязі реалізації
34,2% припадає на підприємства переробної промисловості, 65,8% на підприємства з виробництва та
розподілення електроенергії, газу та води.
У галузі сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами району вироблено
валової продукції за січень-червень 2015 року на суму
1630,7 тис.грн, що становить 94,4% до
відповідного періоду минулого року.
У тваринництві порівняно з відповідним періодом 2014 року зросло поголів’я свиней - на 23,0% і
складає 2972 голови (у січні-червні 2014 року – 2415 голів); збільшено обсяги виробництва м'яса (реалізація
худоби та птиці у живій вазі) – на 4,0% і складає 103 т (у січні-червні 2014 року - 99 т); допущено

скорочення поголів'я: ВРХ - на 19,0%, у т.ч. корів – на 2,0%; зменшено обсяги виробництва молока – на
5,0% і складає 156 т (у січні-червні 2014 року – 164 т).
Сільськогосподарські підприємства району не займалися вирощуванням птиці та виробництвом
яєць.
Основні господарства району: СТОВ «Агро-Віта», СТОВ «Славутич»,
СТОВ «А/Ф Паліївська»,
СТОВ «Побєда», СТОВ «Злагода», СТОВ «Україна», СТОВ «А/Ф Маяк», ТОВ «ім. Фрунзе», ТОВ «АгроПрім», ПСП «П"ятихатське».
У 2015 році передбачено забезпечити валове виробництво зерна ранніх зернових та зернобобових
культур в обсязі 81,5 тис. тонн при середній урожайності 33,7 ц/га. Для виконання поставленого завдання
основних показників програми соціально - економічного розвитку агропромислового комплексу району
сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності під урожай 2015 року посіяно та очікується
до збирання ранніх зернових та зернобобових культур на площі 22082 га , з них: озимих зернових культур 14878 га та ранніх ярих зернових та зернобобових культур - 7204 га. Окремо по культурах, з них: озимої
пшениці-10635 га, озимого ячменю – 4243 га, ярого ячменю – 6207 га, ярої пшениці –
643 га, вівса - 201
га, гороху - 153 га. Крім того озимого ріпаку – 1973 га.
Овочі відкритого ґрунту сільськогосподарськими підприємствами вирощуються на площі 146 га. На
базі СТОВ АФ «Маяк» та ФГ «Румянцев» застосовується мережа крапельного зрошування на площі 13,1 га.
Обсяг інвестицій на придбання техніки складає 5,4 млн.грн. На будівництво елеватора у ФГ
«Флоря» використано 17,0 млн грн.
Здійснювався постійний моніторинг ефективності використання енергетичних ресурсів суб’єктами
господарювання, забезпечення своєчасності оплати за спожиті енергоносії серед населення.
В смт Смоліне реалізується мікропроект «Покращення умов надання освітніх послуг для громади
смт Смоліне. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ДНЗ №1 «Теремок».
Станом на 1 липня 2015 року освоєно 230,484 тис. грн. (встановлено металопластикові вікна).
Пройшов конкурсний відбір проект – «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ
ст. (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул. 20 років Жовтня, 3, м. Мала Виска,
Кіровоградської області» кошторисна вартість 7550,1 тис.грн. (фінансування у 2015 році за рахунок коштів
фонду регіонального розвитку, та співфінансування з районного бюджету).
У галузі транспорту відпрацьовувалися проблемні питання у сфері перевезення пасажирів із
департаментом інфраструктури та промисловості облдержадміністрації.
З 06 травня 2015 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015
року №240 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року
№1548», якою виключено повноваження обласних державних адміністрацій у сфері регулювання
(встановлення) тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі
руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.
Механізм формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування, автобусних маршрутах спеціальних перевезень та автобусних маршрутах
нерегулярних перевезень, а також тарифів на послуги з перевезення пасажирів у таксі та легковими
автомобілями на замовлення визначено Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського
автомобільного транспорту, яка затверджена наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від
17.11.2009р. №1175. Дана Методика застосовується органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування та автомобільними перевізниками незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форми
власності та організаційно-правової форми господарювання під час встановлення регульованого тарифу на
послуги пасажирського автомобільного транспорту і носить рекомендаційний характер під час формування
вільних тарифів на ці послуги.
З даного питання проведено розширену нараду при першому заступнику голови районної державної
адміністрації за участю перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів на внутрішньорайонних та
внутрішньообласних маршрутах загального користування, рекомендовано дотримання в обов’язковому
порядку вимог чинного законодавства України у даній сфері, та Методики розрахунку тарифів. На
внутрішньорайонних автобусних маршрутах тариф змінено з 30,0 коп. пас/км до 45 коп. пас/км.
Протягом звітного періоду поточного року відбулося 2 засідання координаційної ради з питань
безпеки дорожнього руху.
За інформацією ВДАІ з обслуговування Маловисківського району, протягом І півріччя 2015 року
проведено 3 перевірки перевізників, які здійснюють пасажирські перевезення, при цьому оглянуто 9
одиниць транспорту, виявлено
1 факт керування технічно – несправним автобусом.
Здійснювався щомісячний аналіз дорожньо – транспортних пригод, протягом І півріччя 2015 року
на території району скоєно 4 ДТП з тілесними ушкодженнями, в яких загинуло 2 особи, травмовано – 2
(протягом І півріччя 2014 року скоєно
5 ДТП, в яких загинуло 4 особи, травмовано - 4). За звітний
період скоєно 8 ДТП з матеріальними збитками.

Проведено комісійне обстеження залізничних переїздів Шевченківської дистанції колії Одеської
залізниці, які розташовані на території району та Смолінської шахти ДП «Схід ГЗК», А.Д.С121021 Смоліне
– Новопавлівка. За результатами перевірок складено відповідні акти.
На поліпшення стану існуючої мережі автомобільних доріг комунальної власності в бюджетах
органів місцевого самоврядування району на 2015 рік передбачено кошти в сумі 3957,5 тис. грн. Протягом
звітного періоду профінансовано 2665,0 тис.грн., або 67,3% до плану. На капітальний ремонт освоєно
1463,7 тис.грн., поточний – 1201,3 тис.грн.
Профінансовано 18,1 тис. грн. на відновлення 56 дорожніх знаків та
28,5 тис. грн. на
встановлення 10 світлофорів в м. Мала Виска (Маловисківська міська рада).
Для забезпечення виконання завдання щодо зовнішньоекономічної діяльності проводилась робота
щодо оновлення інвестиційних пропозицій, інвестиційних об’єктів, у тому числі інформація про земельні
ділянки, які можна запропонувати інвесторам. Пропозиції надані до обласної державної адміністрації для
включення до презентаційних матеріалів щодо інвестиційних потреб економіки області.
У зовнішній торгівлі району за 6 місяців 2015 року експорт склав 1,0 млн. дол. США. Основу
товарної структури експорту становили деревина і вироби з деревини, зернові культури. Імпортери за
даний період відсутні.
Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 1 липня 2015 року склав 10502,6 тис. дол.
США, або 99,8% до обсягів на початок року.
Учасниками інвестиційної діяльності були 5 суб’єктів господарювання:
ТОВ «Агро - Прім»
(розвиток сільського господарства), ТОВ «Юлком» (добування руд кольорових металів), ТОВ «Елеватор
Злинка» (послуги по зберіганню зерна), ТОВ «Гранпарк» (декоративна обробка каменю), ПрАТ «Завод з
виробництва ядерного палива» (виробництво ядерних матеріалів).
По споживчому ринку оборот роздрібної торгівлі за І півріччя 2015 року зменшився на 19,3%,
підприємствами району реалізовано споживчих товарів на суму 64,6 млн.грн. Продаж непродовольчих
товарів за цей період склав
43,0 млн.грн. (66,6% загального обсягу роздрібного товарообороту
району), продовольчих товарів – 21,6 млн.грн.(33,4%). Забезпечено щодекадні моніторинги цін у
торгівельній мережі. Споживчий ринок насичений продуктами харчування в широкому асортименті та
достатньому обсязі.
Основним виробником хліба та хлібобулочних виробів в районі є підприємство «Харчовик»
Маловисківської райспоживспілки, ФОП «Пасічник Н.В.», ФОП «Пасічник О.А.», які забезпечують 4,0%
потреби населення району у хлібобулочних виробах, також у район завозиться хліб виробництва
ТОВ «Кіровоградхліб 2014» (майже 40,0%), ТОВ «Черкасихліб ЛТД» (м. Черкаси) (до 12,0 %), ПАТ
«Ватутінський хлібокомбінат» (Черкаська область) (до 9,0%).
Ціни на основні продовольчі товари у торговельній мережі, станом на
01 липня 2015 року є
на рівні середніх в області:

№
з/п

Наменування товарів

Роздрібні ціни,
грн. за 1 кг, літр.:
район

область

Відхилення ціни
району у % до
середніх в області

1

Хліб з борошна в/г

8,18

-

-

2

Хліб з борошна 1 гатунку

7,60

9,66

78,7

3

Хліб житній (житньо - пшеничний)

7,70

8,13

94,7

4

Борошно в/г

6,76

8,79

76,9

5

Цукор

11,20

11,20

100,0

6

Макаронні вироби

8,90

9,56

93,1

7

Крупа гречана

18,99

19,37

98,0

8

Олія соняшникова

25,61

26,73

95,8

Протягом звітного періоду господарства району взяли участь у 2 ярмаркових заходах, з продажу
сільськогосподарської продукції, у м. Кіровограді.
З різних питань по захисту прав споживачів до райдержадміністрації звернулося 7 осіб, всі
звернення задоволені.
У сфері державних фінансів за січень-червень 2015 року надходження до загального фонду
місцевого бюджету району склали 26,3 млн.грн., що на
6,1 млн.грн., або на 30,5% більше ніж за
відповідний період 2014 року, у тому числі: по податку на доходи фізичних осіб – 15,6 млн.грн., що на 0,9

млн.грн., або на 5,9% більше; по платі за землю – 4,7 млн.грн., що на 1,2 млн.грн., або на 35,0% більше.
У територіальному розрізі виконання планових показників складає: районний бюджет – 124,4%,
сільські бюджети – 173,0%, міський бюджет – 163,2%, селищний бюджет – 132,9%.
Станом на 01 липня 2015 року податковий борг за податковими зобов’язаннями до зведеного
бюджету збільшився на 1,9 млн.грн., або на 29,1% і склав 8,2 млн.грн., у тому числі борг по податку на
доходи фізичних осіб складає
0,2 млн.грн. (2,4% від загальної суми податкового боргу), по платі за
землю –
3,2 млн.грн. (39,0 % від загальної суми податкового боргу).
Заборгованість платників зі сплати єдиного внеску в районі збільшилась на 0,2 млн.грн., або на
35,9% і склала 0,6 млн.грн. (поточна заборгованість).
У сфері доходів населення у І півріччі 2015 року середньомісячна заробітна плата одного штатного
працівника збільшилась порівняно з відповідним періодом 2014 року на 9,1% і склала 3402 грн.
Станом на 01 липня 2015 року заборгованість із заробітної плати становить 1219,1 тис.грн., що на
1165,7 тис.грн. більше до початку 2015 року, в тому числі борг по економічно активних підприємствах
складає 1165,7 тис.грн., або 95,6% загальної суми боргу: (ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива»
(318,0 тис.грн.), КП «Енерговодоканал» Смолінської селищної ради
(435,4 тис.грн.), ДЗ
«Смолінська медико-санітарна частина №17 МОЗ України» (412,3 тис.грн.); підприємствах-банкрутах –
53,4 тис.грн., або 4,4%: (ДП ДАК «Хліб України «Хлібна база № 78» (19,6 тис.грн. – ліквідаційна
процедура) та ТОВ «Вік» (33,8 тис.грн.- ліквідаційна процедура).
По виконанню завдань у частині погашення заборгованості по заробітній платі з початку року
проведено 5 засідань районної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та
погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких
заслухано 33 керівники підприємств – боржників.
За І півріччя 2015 року до бюджету Пенсійного фонду в районі надійшло власних коштів в сумі
6560,45 тис.грн., або менше на 0,1% (3,75 тис.грн.) порівняно із відповідним періодом 2014 року.
Забезпеченість власними коштами на виплату пенсій становить 76,9%.
Станом на 01 липня 2015 року середній розмір пенсійних виплат склав 1431,48 грн. Пенсію
отримують 12755 осіб, виплати здійснюються вчасно.
Реалізуються завдання щодо соціального захисту громадян. У звітному періоді 2015 року з
державного бюджету місцевим бюджетам, на життєзабезпечення категорій громадян, які підтримуються
системою пільг і компенсацій, профінансована субвенція на виплати різних видів допомоги на загальну
суму 36700,7 тис. грн., в тому числі з державного та місцевого бюджету бюджету, на різні види виплат,
надійшла допомога в сумі 36552,4 тис.грн., з обласного бюджету надійшло коштів в сумі 148,3 тис.грн.
На відшкодування оплати житлово – комунальних послуг та електроенергії –призначено субсидії 3702 сім’ям, на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива призначено субсидії - 2358 сім’ям, кількість сімей, які отримали субсидії складає 997.
Протягом І півріччя 2015 року працевлаштовано на нові робочі місця
145 осіб, у тому числі
юридичними особами – 43, фізичними особами – підприємцями – 102.
Роз’яснення щодо недопущення використання робочої сили з порушенням трудового законодавства
висвітлювалися в районній газеті «Маловисківські вісті».
Станом на 1 липня 2015 року кількість зареєстрованих безробітних склала 1070 осіб (-428 до
початку звітного року), або 71,4%. В загальній чисельності незайнятого населення, яке отримувало
послуги, частка жінок становила 48,0%, молоді віком до 35 років – 40,0%.
Частка осіб з повною вищою освітою становила 9,0%, базовою вищою – 16,0%, професійнотехнічною – 40,0%, повною загальною середньою – 30,0%, базовою загальною середньою та початковою
освітою –5,0%.
Кількість зареєстрованих у центрі зайнятості вільних робочих місць станом на 01 липня поточного
року становила 55 одиниць. Навантаження на вільне робоче місце становило 17 осіб. Продовж звітного
періоду високим був попит на професії та спеціальності, пов’язані з наявністю високого рівня кваліфікації.
Питома вага працевлаштованих серед незайнятих громадян становила 29,0%. За видами
економічної діяльності найбільш вагомими обсяги працевлаштування були на підприємствах сільського
господарства, оптової й роздрібної торгівлі – 69,8% незайнятих громадян.
Із загальної чисельності за
напрямком підприємець-початківець, з метою організації
підприємницької діяльності, пройшли навчання 22 особи.
Загальна чисельність незайнятих громадян, охоплених активними заходами сприяння зайнятості
становила 1369 чол.
У громадських та тимчасових роботах взяли участь 413 безробітних, що становить 18,0% від
загальної кількості безробітних.
У сфері житлово-комунального господарства рівень оплати населенням за спожиті житловокомунальні послуги за січень-червень 2015 року – склав 100,3%.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги - зменшилась порівняно з початком 2015 року –
на 148,4 тис.грн., або на 9,5% і склала станом на 01 липня 2015 року 1415,0 тис.грн.
Заборгованість бюджетних установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів за
спожиті житло-комунальні послуги складає 1201,6 тис.грн., з них Смолінська селищна рада – 95,2, тис.грн.,
ДЗ «Смолінська медико – санітарна частина №17 МОЗ України» - 379,2 тис.грн., відділ освіти
райдержадміністрації 727,2 тис.грн., (доведений Міністерством освіти і науки України, як головним
розпорядником коштів, помісячний розподіл освітньої субвенції рівними частками не враховує потреби
установ освіти району для повного розрахунку за енергоносії та комунальні послуги в опалювальний
період).
У рамках виконання програмного завдання щодо поліпшення якості надання житлово-комунальних
послуг на відновлення мереж зовнішнього освітлення, в бюджетах органів місцевого самоврядування
району передбачено кошти в сумі 300,0 тис. грн., у І півріччі 2015 року на заходи освоєно 111,6 тис. грн.
Для будівництва житлової та соціальної сфери протягом І півріччя 2015 року видано містобудівних
умов та обмежень на 10 об’єктів.
Надано 6 висновків по проектах землеустрою для будівництва та обслуговування індивідуальних
житлових будинків.
Введення в експлуатацію житла станом на 1 липня 2015 року не здійснювалося (відсутність
фінансування).
Загальні обсяги виконаних будівельних робіт склали 7,7 млн. грн., або на рівні відповідного
періоду минулого року.
Капітальні інвестиції за І півріччя 2015 року склали 34,149 млн.грн., або 2,6% до загального обсягу
по області.
У гуманітарній сфері реалізовано заходи програми щодо стабільного функціонування закладів та
поліпшення якості надання ними послуг населенню.
Розвиток освіти, в районі, забезпечувався за рахунок реалізації заходів районних програм,
фінансування яких здійснювалось відповідно до затвердженого бюджету.
В загальноосвітніх закладах району було охоплено навчанням 3818 учнів (257 класів), 1873 учнів
відвідували спортивні гуртки та секції, на базі загальноосвітніх навчальних закладів. В 93 гуртках (149
групах) за інтересами навчалися 2233 дітей та підлітків.
На базі Смолінської ЗШ № 1 І-ІІІ ст. працювали 3 вечірні класи, де навчалося 35 осіб. Для 54 дітей,
які за станом здоров’я не можуть відвідувати загальноосвітні навчальні заклади, організоване індивідуальне
навчання. У
8 школах діяло 11 спеціальних медичних груп для дітей з послабленим здоров’ям.
В І півріччі 2015 року проведено 47 районних виховних заходів (фестивалі, конкурси, змагання,
конференції). В районному етапі олімпіад брало участь
425 осіб, з них дипломами І-ІІІ ст. нагороджено
126. Найбільше переможців районних олімпіад підготували вчителі Маловисківської гімназії (32),
Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ст. (24), Мар'янівської ЗШ І-ІІІ ст. (16), Великовисківської ЗШ І-ІІІ (10).
36 переможців районного етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін брали участь в
обласному етапі, переможцями визнано 10 учнів навчальних закладів району.
Забезпечувався підвіз 598 учнів та 61 учителя, використовувалося
13 шкільних автобусів.
На базі 21 загальноосвітнього навчального закладу працювали харчоблоки та їдальні. Різними
видами харчування охоплено 3428 учнів або 89,0% від загальної кількості, з них: 1466 учнів 1-4 класів
(100%). Середня вартість харчування становила 3,50 грн. Всього профінансовано для організації
харчування 399,2 тис. грн.
Для проведення оздоровчої компанії було визначено 20 освітніх закладів. В Маловисківській ЗШ
№3 І-ІІІ ст. працював мовний табір, в Мар’янівській ЗШ І-ІІІ ст. – спортивний, у Великовисківській ЗШ І-ІІІ
ступенів – туристичний. Всього в таборах організовано відпочинок для 1428 дітей, що складає 62,0% до
2014 року. На харчування дітей в пришкільних таборах використано 94,622 тис. грн. бюджетних та 76,435
тис.грн. позабюджетних коштів. Середня вартість харчування в пришкільних таборах становила 10,37 грн.
Відпочивали в пришкільних таборах з денним перебуванням: 80 дітей - сиріт та позбавлених
батьківського піклування, 20 дітей-інвалідів, 80 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 40 дітей,
які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 100 - талановитих та обдарованих, 57 дітей учасників АТО,
14 дітей внутрішньо переміщених осіб.
За рахунок коштів різних джерел фінансування проводились поточні ремонти закладів освіти
(приміщень, котлів, котелень, очистка системи опалення тощо). Виконано робіт на суму 125,7 тис. грн.
Функціонує 17 дошкільних закладів, з чисельністю - 1172 дітей (51 група). Всіма видами
дошкільної освіти в районі охоплено 90,0% дітей від 3-х до 6 років (1224 дитини), охоплення дошкільною
освітою дітей 5—річного віку становить 100,0%.
Видатки на утримання установ освіти, при кошторисних призначеннях з урахуванням змін станом
на 01 липня поточного року склали 34466,9 тис. грн. (94,8% до планових призначень). Із них направлено на
виплату заробітної плати – 82,0%, енергоносії – 11,0%, харчування –2,8%, інші послуги – 4,2%.

На постійному контролі перебуває питання розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. В районі функціонує дитячий будинок сімейного типу,
виховується 5 дітей та 7 прийомних сімей, де виховується 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
На обліку перебуває - 58 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та проживають у 22
сім’ях.
Щомісяця при райдержадміністрації проводяться засідання комісії з питань захисту прав дитини,
розглядаються питання про забезпечення соціально – правового захисту дітей та профілактику
правопорушень серед неповнолітніх. Протягом звітного періоду проведено 6 засідань комісії, розглянуто 32
питання (12 - про доцільність позбавлення батьківських прав у судовому порядку, 2 - про зняття опіки, 7
- про встановлення опіки, 2 - про зняття з соціального супроводу Маловисківського РЦСССДМ сімей, які
подолали складні життєві обставини,
1 – взяття під соціальний супровід Маловисківського
РЦСССДМ сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 1 – про продовження соціального
супроводу Маловисківського РЦСССДМ сімей; 7 попереджень щодо порушення п.2 ст. 150, ст. 180
Сімейного Кодексу України, а саме піклування про здоров’я дитини, її фізичний та духовний розвиток, і
обов’язок батьків утримувати дитину, що у відповідності ч.2. ст. 164 Сімейного кодексу України є
підставою для позбавленням батьківських прав у зв’язку з ухиленням від виконання своїх обов’язків по
вихованню дітей). Одній дитині надано статус дитини сироти, позбавленої батьківського піклування.
Постійно проводяться профілактичні бесіди з батьками про виконання ними батьківських обов’язків
стосовно виховання та утримання своїх дітей, проведено - 38 бесід, крім того 40 - індивідуальних
профілактичних бесід з підобліковими категоріями дітей. Притягнуто до відповідальності 2 батьків за
неналежне виконання батьківських обов’язків, винесено 7 попереджень щодо неналежного виконання
батьківських обов’язків, подано 4 позовні заяви про позбавлення батьківських прав та сплати аліментів, з
яких 3 задоволені, 1 на впровадженні.
Проведено 51 рейд по виявленню безпритульних дітей на території району (не виявлено), обстежено
77 сімей схильних до складних життєвих обставин. Проведено профілактичну роботу з продавцями 11
продовольчих магазинів щодо недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім.
Стан злочинності серед неповнолітніх дітей району систематично аналізується на засіданнях
координаційної ради райдержадміністрації (у звітному періоді 2015 року дітьми, які перебувають на
обліку, скоєно - 11 злочинів, у січні – червні 2014 року – 18).
На реалізацію заходів фактично профінансовано 23,5 тис.грн. (88,7% до запланованих).
У галузі охорона здоров’я продовжується робота щодо поліпшення матеріально-технічної бази.
Протягом звітного періоду в стаціонарі ЦРЛ проліковано 4070 хворих.
Рівень госпіталізації в розрахунку на 100 жителів становить 9,4 або на рівні звітного періоду
минулого року.
Загальною диспансеризацією охоплено 19522 чол., або 57,02%.
Видатки на утримання установ охорони здоров’я, при кошторисних призначеннях з урахуванням
змін склали 15370,6 тис. грн. (99,2% до планових призначень). Із них направлено на виплату заробітної
плати – 68,1%, енергоносії – 6,0%, медикаменти – 1,1%, харчування – 1,6%, інші послуги – 23,2%.
У галузі культура, протягом І півріччя 2015 року проведено ряд культурно - мистецьких заходів на
рівні району, 28 заходів етнокультурного спрямування. Взято участь у Міжнародному фестивалі конкурсі
«Духовні джерела», 9 - ти Всеукраїнських конкурсах (з вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів»,
дитячого і юнацького мистецтва «Музична школа-2015», «Пісенний вернісаж-2015», «Свято талантів»,
«Квітуча країна», «Мій світ-мистецтво», «Літні тони-2015», «Напиши листа солдату» та учнівської
творчості); 5-ти обласних конкурсах (образотворчого мистецтва «Веселкові фарби», учнівської творчості
«Паросток», народних інструментів «Провесінь», «Театральна весна Кіровоградщини», фольклорне свято
«Невичерпні джерела»).
Здійснювалося забезпечення належного матеріально - технічного та санітарного стану приміщень.
За рахунок коштів різних джерел фінансування, вкладено – 342,2 тис. грн., з них 91,4 тис. грн. які
надійшли від платних послуг (поточні ремонти закладів, придбання костюмів тощо).
Організовано та проведено 3 виставки у Музеї історії в м. Мала Виска.
Виготовлено буклети: на тему «Барвиста хустина», «Славетний генерал з почуттям гідності та
честі. О.Самсононов».
На державному обліку знаходиться 55 пам’яток історії та 9 пам’яток археології. Протягом звітного
року, за рахунок коштів різних джерел фінансування, проводились ремонтні роботи, вкладено 37,1 тис. грн.
(кошти місцевого бюджету).
Видатки на утримання установ культури, при кошторисних призначеннях з урахуванням змін
склали 4387,8 тис. грн. (86,7% до призначень). Із них направлено на виплату заробітної плати – 88,0%,
енергоносії – 7,9%, інші послуги – 4,1%.

Вжито заходи щодо виконання завдань програми у частині розвитку масових видів спорту,
профінансовано 48,7 тис. грн.
Проведено 6 спортивних змагань серед команд підприємств, установ організацій, фізкультурноспортивних клубів міської, селищної та сільських рад, зокрема: проведено чемпіонат району з футзалу, з
тенісу настільного, волейбольний турнір, турнір з дзюдо, кубок району з футболу.
Спортсмени району взяли участь у Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики, у обласних
змаганнях, з дзюдо та з футзалу, вибороли відповідно 1 та 2 місце.
Проведено 10 заходів для молоді.
Проведено 2 засідання спортивного комітету, розглядались питання виконання районної програми
розвитку фізичної культури та спорту в районі.
Чисельність наявного населення станом на 01.07.2015 року складає
43857 осіб, 4,5% населення
області, у тому числі: міського – 20722 осіб; сільського – 23135 осіб, чисельність постійного – 43543 осіб.
Загальне скорочення чисельності наявного населення складає: - 230 осіб. Протягом січня – червня 2015
року кількість народжених складає 195 осіб, кількість померлих – 388. Основним фактором зменшення
чисельності населення в районі, як і в цілому в області, є його природне скорочення (-193 осіб).

