Інформація про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Маловисківського рай

Інформація

про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Маловисківського
району на 2018 рік

за І півріччя 2018 року

Програма економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2018 рік
затверджена рішенням районної ради від 22 грудня 2017 року №222 (далі - Програма).

Райдержадміністрацією, територіальними органами міністерств та відомств в районі,
органами місцевого самоврядування району вживались заходи, спрямовані на
забезпечення виконання основних показників і завдань, визначених Програмою.

Програму розміщено на офіційних сайтах районної державної адміністрації та районної
ради.

З метою організації виконання та контролю за виконанням Програми, прийнято
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.
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З метою оперативного вирішення нагальних питань, у звітному періоді проведено 6
засідань колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто
14 питань. За
результатами розгляду видано 14 розпоряджень голови райдержадміністрації. Всього у
звітному періоді для вирішення завдань у різних сферах життєдіяльності району
прийнято 304 розпорядження голови районної державної адміністрації.

Проводились тематичні апаратні наради при голові районної державної адміністрації,
семінари із керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого
самоврядування, суб’єктів господарювання району, співбесіди з головами місцевих рад
по питанню наповнення бюджетів.

У рамках виконання основних завдань і заходів Програми по галузі промисловості
продовжувались роботи по будівництву Новокостянтинівської шахти ДП «Схід ГЗК», на
що залучено 10,3 млн.грн. (власні кошти підприємства). З них, на капітальне будівництво
- 7,8 млн.грн., модернізацію - 2,5 млн.грн. Відсоток будівельної готовності - 13,3%.

Підприємствами, які виробляють товарну продукцію, вироблено товарів на суму 2,0
млн.грн.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у січні – квітні 2018 року
склав 4,8 млн. грн., у розрахунку на одну особу населення – 111,0 грн.

В загальному обсязі реалізації 73,6% припадає на підприємства добувної та переробної
промисловості, 26,4% на підприємства з виробництва та розподілення електроенергії,
газу та води.
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У галузі сільського господарства, за оперативними даними, обсяг виробництва валової
продукції сільського господарства, по всіх категоріях господарств (у порівняних цінах
2010 року) склав 63,1 млн.грн.

Сільськогосподарськими підприємствами району вироблено валової продукції на суму 3,5
млн.грн., що становить 78,5% до відповідного періоду минулого року (продукція
тваринництва). Під урожай 2018 року на посів ярих зернових та зернобобових культур
використано 1,0 тис. т посівного матеріалу високих репродукцій, що становить 110,0%
до потреби, закуплено насіння еліти в кількості 159 т із них: 9 т - гороху, 85 т кукурудзи, 40 т - соняшника та 25 т - сої.

Для виконання поставленого завдання, основних показників Програми, в галузі
агропромислового комплексу району суб’єктами господарювання всіх форм власності під
урожай 2018 року посіяно та очікується до збирання ранніх зернових та зернобобових
культур на площі 19483 га, у тому числі озимої пшениці - 11260 га, озимого ячменю 2540 га, ярого ячменю - 4900 га, гороху - 625 га, ярої пшениці - 130 га, вівса - 28 га. Крім
того, озимого ріпаку на площі 2825 га. Пізні культури посіяні на площі 71585 га, із них:
цукрові буряки - 15 га, кукурудза - 23534 га, гречка - 250 га, просо - 15 га, соняшник 28695 га, соя - 11797 га, горох – 159 га, овочі – 1375 га, картопля - 3984 га (по
сільськогосподарських підприємствах овочі – 279 га, картопля – 3,1 га), кормові культури
– 1761 га.

27 червня 2018 року розпочалися жнива по збиранню ранніх зернових культур.

У тваринництві по сільськогосподарських підприємствах утримувалось великої рогатої
худоби 360 голів, в тому числі корів 127 голів, свиней
2740 голів, овець 220
голів. Порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась чисельність поголів’я
великої рогатої худоби на 22,0%.

Зменшено обсяги виробництва м'яса (реалізація худоби та птиці у живій вазі) – на 20,0%
(23 т); виробництво молока – на 26,2% (48 т).

Обсяг інвестицій на придбання техніки склав 14,2 млн.грн., придбано
38 одиниць, з
них: 7 тракторів, 2 зернозбиральні комбайни та 29 одиниць іншої техніки.
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Фінансування на підтримку підприємств агропромислового комплексу з державного
бюджету не здійснювалося. На проведення комплексу весняно -польових робіт 2018
року залучені власні кошти та кредити банківських установ.

За оперативними даними, за оренду земельних ділянок (паїв) станом на
1 липня
2018 року сплачено 16,2 млн.грн, або 12,0% до укладених договорів (12869 од.).

Проводяться роботи по підготовці проведення земельних торгів (аукціонів) по земельних
ділянках державної власності сільськогосподарського призначення площею 10,1354 га
та 12,1360 га на території Оникіївської сільської ради (за межами населеного пункту).

Зареєстровано 1652 земельних ділянок в Державному земельному Кадастрі та видано
таку ж кількість витягів.

Станом на 1 липня 2018 року надійшло 630 звернень учасників АТО щодо відведення
земельних ділянок у власність, надано 575 дозволів на розроблення проектів
землеустрою для ведення особистого селянського господарства. Загальна площа
відведених земельних ділянок – 806,56 га.

Здійснювався постійний моніторинг ефективності використання енергетичних ресурсів
суб’єктами господарювання, забезпечення своєчасності оплати за спожиті енергоносії
серед населення.

З метою впровадження енергоефективних заходів в бюджетній сфері району,
розроблено проектно - кошторисні документації на 8 об’єктів.
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Уточнено анкети про енергоспоживання будівель бюджетних установ (заклади освіти,
культури, охорони здоров’я), які включені до обласної бази об’єктів енергосервісу (ЕСКО
- механізм).

Вживались заходи щодо стимулювання населення до впровадження енергоощадних
заходів через механізм компенсації відсотків за кредитами відповідно до Урядової
програми з енергоефективності. Забезпечено надання відшкодування з державного
бюджету за кредитами населенню. Станом на
1 липня 2017 року ТВБВ
№10010/0137 філією Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» надано
кредити на впровадження енергоефективних заходів 46 особам в сумі 1207,6 тис.грн.;
АБ «УКРГАЗБАНК» - 51 особі в сумі 1267,4 тис.грн.

У галузі транспорту відпрацьовувалися проблемні питання у сфері перевезення
пасажирів із департаментом інфраструктури та промисловості облдержадміністрації.
Погоджено Графік руху та Схему руху на відкриття маршруту Березівка – Мала Виска ч/з
Хмельове та надані пропозиції до вказаного департаменту.

Протягом звітного періоду поточного року відбулося 2 засідання координаційної ради з
питань безпеки дорожнього руху.

Взято участь у комісійному обстеженні залізничних переїздів Шевченківської дистанції
колії Одеської залізниці, які розташовані на території району. За результатами перевірок
складено відповідні акти.

На поліпшення стану існуючої мережі автомобільних доріг комунальної власності в
бюджетах органів місцевого самоврядування району у 2018 році передбачено кошти в
сумі 2004,6 тис.грн. Освоєно 631,0 тис.грн., або 31,5% до плану.
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Філією «Маловисківський райавтодор» виконано підрядні роботи на суму 7644,1 тис.грн.
(прямі договора – 1851,1 тис.грн., експлуатаційне утримання – 5793,0 тис.грн.).

Надано пропозиції до обласної державної адміністрації щодо ремонту доріг загального
користування місцевого значення за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам.

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 та розміщення
на веб - порталі «Центрально – Український інвестиційний портал».

Обсяг прямих іноземних інвестицій склав 10489,4 тис.дол. США, або 100,0% до
обсягів на початок року (5 учасників інвестиційної діяльності), на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування 247,3 доларів США.

4,7% загального обсягу впроваджено у галузь сільського господарства.

У зовнішній торгівлі району експорт (оперативні дані) склав 166,0 тис. дол. США. Основу
товарної структури експорту становили зернові культури. Імпортери за даний період
відсутні.
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По споживчому ринку у січні – березні 2018 року оборот роздрібної торгівлі збільшився
на 26,6%, підприємствами району реалізовано споживчих товарів на суму 52,0 млн.грн.
Продаж непродовольчих товарів за цей період склав 23,6 млн.грн. (45,4% загального
обсягу роздрібного товарообороту району), продовольчих товарів – 28,4 млн.грн. (54,6%).
Забезпечено щодекадні моніторинги цін у торгівельній мережі. Споживчий ринок
насичений продуктами харчування в широкому асортименті та достатньому обсязі.

Обсяг реалізованих послуг склав 6,2 млн.грн.

Протягом звітного періоду господарства району взяли участь у
ярмаркових заходах, з продажу сільськогосподарської продукції.

2

З різних питань по захисту прав споживачів до райдержадміністрації звернулося 3 осіб,
всі звернення задоволені.

У І півріччі 2018 року платники податків забезпечили надходження до зведеного
бюджету району коштів в сумі 174,2 млн.грн., що на 22,6 млн.грн., або 14,9% більше
відповідного періоду минулого року. З них до державного бюджету надійшло 86,6
млн.грн., що на 8,4% більше ніж за відповідний період минулого року, або на 6,7 млн.грн.,
до місцевого бюджету надійшло 87,5 млн.грн., що на 22,2% більше, або на 15,9 млн.грн.

Виконання планових показників місцевих бюджетів району по власних і закріплених
доходах складає 119,7% (план 28,3 млн. грн., факт 33,9 млн. грн.), до відповідного
періоду 2017 року більше на 21,6%, або 6,0 млн. грн.

По податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 21,2 млн.грн., що на 3,6 млн.грн.
більше, або на 20,2%.
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По платі за землю надійшло 4,2 млн.грн., що на 12,1% більше, або на

0,5 тис.грн.

У територіальному розрізі виконання планових показників складає: районний бюджет –
108,1%, сільські бюджети – 146,7%.

Найбільша питома вага надходжень до місцевого бюджету належить податку та збору
на доходи фізичних осіб і становить 62,5% від загальної суми власних надходжень.

Податковий борг за податковими зобов’язаннями до бюджетів усіх рівнів (з урахуванням
боргу підприємств банкрутів) склав 10,3 млн.грн., в тому числі борг до державного
бюджету - 6,0 млн.грн., до місцевого 4,3 млн.грн. До відповідного періоду
2017 року борг збільшився на 2,7%, або 269,0 тис.грн., за рахунок самостійно
задекларованих та несплачених сум суб’єктами господарювання району. Проводяться
заходи по стягненню даної заборгованості, подані матеріали до суду.

У сфері доходів населення, у І кварталі 2018 року, середньомісячна заробітна плата
одного штатного працівника збільшилась порівняно з відповідним періодом 2017 року на
38,5% і склала 7997 грн. Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано у працівників
підприємств добувної та переробної промисловості.

Середньооблікова кількість штатних працівників склала 6631 осіб, або 100,1% до
відповідного періоду минулого року. Фонд оплати праці штатних працівників – 158865,6
тис.грн., або 137,8%.

Проведено 14 обстежень по суб’єктах господарювання щодо дотримання чинного
законодавства України стосовно мінімального розміру заробітної плати, 14 - щодо
оплати праці та виконання умов колективних договорів. Роз’яснення щодо недопущення
використання робочої сили з порушенням трудового законодавства висвітлювалися в
районній газеті «Маловисківські вісті».

8 / 17

Інформація про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Маловисківського рай

Проведено 6 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 76 керівників підприємств – боржників, за
результатами засідань, прийняті відповідні рішення.

Протягом І півріччя 2018 року працевлаштовано 314 осіб, роз’яснення щодо недопущення
використання робочої сили з порушенням трудового законодавства висвітлювалися в
районній газеті «Маловисківські вісті».

Станом на 1 липня 2018 року кількість зареєстрованих безробітних склала 1187 осіб
(-306 осіб до початку звітного року), або 79,5%. Соціальними послугами служби
зайнятості скористалося 2352 осіб, зареєстровано з початку 2018 року 859 осіб, з них
22,2% не мали роботи з різних причин більше 1 року. Частка осіб передпенсійного віку
становить 25,4%.

В загальній чисельності незайнятого населення, яке отримувало послуги, частка жінок
становила 50,2%, молоді віком до 35 років – 33,5%.

Частка осіб з повною вищою освітою становила 9,8%, базовою вищою – 13,9%,
професійно-технічною – 39,8%, повною загальною середньою – 28,9%, базовою
загальною середньою та початковою освітою –7,6%.

Кількість зареєстрованих у службі зайнятості вільних робочих місць становила 117
одиниць. Навантаження на вільне робоче місце - 10 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 26,7%. За видами
економічної діяльності найбільш вагомими обсяги працевлаштування були на
підприємствах сільського господарства, оптової й роздрібної торгівлі ( 75,0% незайнятих
громадян).
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Загальна чисельність незайнятих громадян, охоплених активними заходами сприяння
зайнятості становила 1033 чол. У громадських та тимчасових роботах взяли участь 179
безробітних, що становить 7,6% від загальної кількості безробітних.

До бюджету Пенсійного фонду в районі надійшло власних коштів в сумі 8908,2 тис.грн.,
забезпеченість власними коштами на виплату пенсій становить 5,4%. Станом на 01 липня
2018 року середній розмір пенсійних виплат склав 2192,34 грн. Пенсію отримують
12382 осіб, виплати здійснюються вчасно.

Реалізуються завдання щодо соціального захисту громадян. У звітному періоді 2018 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 68788,8 тис.грн., в тому числі з обласного
бюджету надійшло коштів в сумі 187,7 тис.грн.

На відшкодування оплати житлово – комунальних послуг та електроенергії призначено
субсидії - 5258 сім’ям, на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива призначено субсидії - 4540 сім’ям,
кількість сімей, які отримали субсидії складає 1934.

Забезпечено належні умови для учасників АТО, членів їх родин.

Ведеться облік внутрішньо переміщених осіб, вносяться дані до Єдиної інформаційної
бази даних про таких осіб та надається щомісячна адресна допомога, перебувало 114
сімей, в яких 156 осіб.
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Забезпечено даним категоріям виплати допомог згідно чинного законодавства України.

Для інформування населення та обговорення питань ведення підприємницької
діяльності проведено: службою зайнятості - 3 міні-ярмарки, День «Відкритих дверей»
для роботодавців, 2 презентації для роботодавців,
2 «Виїзні дні», 4 засідання
«круглого столу», 10 ділових зустрічей,
12 семінарів; Маловисківським
відділом обслуговування громадян (сервісним центром) управління обслуговування
громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області - 5
засідань «круглого столу», 6 виїзних прийомів, 2 «Дні Пенсійного фонду», навчання лекції з безробітними громадянами, засідання «Школа майбутнього пенсіонера»,
3 лекції - зустрічі з молоддю, розповсюджено 165 інформаційних буклетів.

З метою надання ресурсної підтримки, суб’єктам підприємницької діяльності для
ведення господарської діяльності надавалися в оренду нежитлові приміщення
комунальної власності. Передано в оренду 9211,74 м 2 таких приміщень. Постійно
оновлюються створені бази даних про наявність вільних нежитлових приміщень,
виробничих площ та обладнання комунальної власності, що не використовуються.

Проведено 3 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при
райдержадміністрації, за результатами прийнято відповідні рішення.

Адміністративні послуги надаються за допомогою попереднього запису суб’єктів,
шляхом особистого звернення до відділу (центру) надання адміністративних послуг
та/або електронної реєстрації (ел. пошта: cnap@mv.kr-admin.gov.ua). У звітному періоді
надано 1579 адміністративних послуг, надається 154 адміністративні послуги.

Інформація про можливість отримання фінансової допомоги суб’єктам малого і
середнього підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва в
області (надалі – Фонд) розміщена на інформаційних стендах відділу (центру) надання
адміністративних послуг та в районній газеті. Між районною державною адміністрацією

11 / 17

Інформація про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Маловисківського рай

та Фондом укладено договір про спільну діяльність щодо фінансової підтримки суб’єктів
малого і середнього підприємництва строком до 31 грудня 2018 року

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 1135,6 тис.грн.,
освоєно 479,8 тис.грн. Роботи проводились по територіях 6 сільських рад.

Для будівництва житлової та соціальної сфери видано містобудівні умови та обмеження
на 4 об’єкти. Надано 118 висновків по проектах землеустрою для будівництва та
обслуговування індивідуальних житлових будинків, 4 будівельні паспорти. Для
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності надано 2
дозволи.

Введення в експлуатацію житла не здійснювалося.

Капітальні інвестиції у січні – березні 2018 року склали 9641,0 тис.грн., або 0,8% до
загального обсягу по області. Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного
бюджету) у розрахунку на одну особу населення, наростаючим підсумком з початку року,
склав 227,3 грн.

Одним із найбільш вагомих джерел фінансування інвестицій в основний капітал були
власні кошти суб’єктів господарювання. Найбільшу частку капіталовкладень спрямовано
в розвиток сільського господарства.

У гуманітарній сфері реалізовано заходи Програми щодо стабільного функціонування
закладів та поліпшення якості надання ними послуг населенню.
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Розвиток освіти, в районі, забезпечувався за рахунок реалізації заходів районних
програм, фінансування яких здійснювалось відповідно до затвердженого бюджету.

Видатки на утримання установ освіти, при кошторисних призначеннях з урахуванням змін
станом на 1 липня поточного року склали 42728,9 тис.грн. (75,8% до планових
призначень). Із них направлено на виплату заробітної плати – 83,6%, енергоносії – 4,7%,
харчування – 4,9%, інші послуги – 6,8%.

Для проведення оздоровчої компанії було визначено 15 освітніх закладів. Всього в
таборах організовано відпочинок для 1388 дітей, що складає 75,0% від загальної
кількості дітей шкільного віку, з них 1065 дітей пільгових категорій (57,0%). Відпочивали
в пришкільних таборах з денним перебуванням: 40 дітей - сиріт та позбавлених
батьківського піклування,
12 дітей з інвалідністю, 470 дітей з багатодітних та
малозабезпечених сімей, 43 дитини учасників АТО.

На харчування дітей в пришкільних таборах використано 520,0 тис.грн. бюджетних та
23,0 тис.грн. позабюджетних коштів. Планова вартість харчування одного дня - 29,7 грн.
Найвища вартість харчування зафіксована у Великовисківській та Плетеноташлицькій
ЗШ І-ІІІ ст., відповідно 36,0 грн. та
35,0 грн.

За рахунок коштів різних джерел фінансування проводились поточні ремонти закладів
освіти. Виконано робіт на суму 86,7 тис.грн. (районний бюджет).

На зміцнення матеріально-технічної бази освоєно 1201,1 тис.грн., з них 533,2 тис.грн.
кошти державного бюджету (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська
школа»), придбано мультимедійне обладнання, сучасні меблі та спеціальне обладнання,
персональні комп’ютери, спортивний інвентар.

Функціонує 12 дошкільних закладів. Всіма видами дошкільної освіти в районі охоплено
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94,0% дітей від 3-х до 6 років, охоплення дошкільною освітою дітей 5 - річного віку
становить 100,0%.

На постійному контролі перебуває питання розвитку сімейних форм влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
В районі
функціонує дитячий будинок сімейного типу, виховується 6 дітей та 6 прийомних сімей,
де виховується 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На обліку перебуває 80 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та
проживають у 24 сім’ях. Протягом звітного періоду вилучено
31 малолітню дитину
із сімей, які потрапили у складні життєві обставини.

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 23 питання, з них 4 про доцільність позбавлення
батьківських прав у судовому порядку.

Постійно проводяться профілактичні бесіди з батьками про виконання ними батьківських
обов’язків стосовно виховання та утримання своїх дітей, проведено 28 бесід, крім того 75
індивідуальних профілактичних бесід з підобліковими категоріями дітей.

Проведено 64 рейди по виявленню безпритульних дітей на території району (не
виявлено), обстежено 36 сімей схильних до складних життєвих обставин. Проведено
профілактичну роботу з продавцями продовольчих магазинів щодо недопущення
продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім. Попереджено 14 посадових
осіб.

У галузі охорона здоров’я продовжується робота щодо поліпшення матеріально-технічної
бази. Проводиться поточний ремонт терапевтичного, гінекологічного, поліклінічного
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відділень, лабораторії тощо. На ремонтні роботи (в т.ч. заміна вікон) освоєно 171,0
тис.грн. Придбано медичного обладнання на суму 133,5 тис.грн.

Розроблено проектно - кошторисну документацію на - капітальний ремонт покрівлі
поліклініки Маловисківської центральної районної лікарні та відпрацьовується питання
щодо його фінансування за рахунок коштів Меморандуму між ДК «Ядерне паливо», ДП
«Схід ГЗК», Кіровоградською обласною державною адміністрацією та Кіровоградською
обласною радою.

Продовжуються роботи по капітальному ремонту будівлі Злинської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини, всього освоєно
1,1 млн.грн.

Згідно з рішенням Кіровоградської обласної ради від 22 грудня
2017 року №414
«Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами) по головному розпоряднику коштів
обласного бюджету – управлінню капітального будівництва облдержадміністрації за
рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській
місцевості, що утворився станом на 01 січня 2018 року передбачені видатки у сумі
2,9 млн.грн. на фінансування об'єкта «Будівництво сільської лікарської
амбулаторії за адресою: пров. Шкільний, 9а, с. Велика Виска, Маловисківського району,
Кіровоградської області (з виготовленням проектно - кошторисної документації)».

Функціонує відділення гемодіалізу для хворих з хронічною нирковою недостатністю.
Станом на 1 липня 2018 року проведено 990 сеансів гемодіалізу, освоєно 1805,6 тис.
грн. (кошти медичної субвенції з державного бюджету).

Відповідно до урядової програми «Доступні ліки» 7285 жителів району отримали в
аптеках за рецептом лікаря ліки на суму 551,99 тис.грн.

З 1 квітня 2018 року розпочато підписання декларацій між лікарями та населенням
району, підписано 14267 декларацій.
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Видатки на утримання установ охорони здоров’я, при кошторисних призначеннях з
урахуванням змін склали 22763,7 тис.грн. (79,6% до планових призначень). Із них
направлено на виплату заробітної плати – 81,3%, енергоносії – 6,2%, медикаменти –
4,7%, харчування – 1,1%, інші послуги – 6,7%.

У галузі культура проведено ряд культурно - мистецьких заходів на рівні району та
заходів етнокультурного спрямування. Взято участь у обласних та Всеукраїнських
конкурсах.

Здійснювалося забезпечення належного матеріально - технічного та санітарного стану
приміщень.

Відкрито музей історії Маловисківського району.

Видатки на утримання установ культури, при кошторисних призначеннях з урахуванням
змін склали 3851,5 тис.грн. (80,9% до призначень). Із них направлено на виплату
заробітної плати – 87,4%, енергоносії – 9,5%, інші послуги – 3,1%.

Вжито заходи щодо виконання завдань Програми у частині розвитку масових видів
спорту, профінансовано 21,5 тис.грн.

Проведено 13 спортивних змагань серед команд підприємств, установ організацій,
фізкультурно-спортивних клубів міської, селищної та сільських рад, зокрема: проведено
кубок та чемпіонат району з футболу, чемпіонат з волейболу, футзалу, тенісу
настільного.
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Інформація про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Маловисківського рай

Спортсмени району взяли участь у всеукраїнських та обласних змаганнях.

За рахунок коштів різних джерел фінансування проведені роботи по ремонту
спортивних майданчиків.

Побудовано та введено в експлуатацію спортивний майданчик для міні – футболу зі
штучним покриттям у Великовисківській ЗШ І-ІІІ ст., загальною вартістю 1499,0 тис.грн.

Проведено 2 засідання спортивного комітету, розглядались питання виконання районної
програми розвитку фізичної культури та спорту в районі.

Чисельність наявного населення по району на 1 травня 2018 року складає 42219 осіб,
4,5% населення області, у тому числі: міського –
20117 осіб; сільського – 22102
осіб, чисельність постійного – 41905 осіб. Кількість народжених складає 93 особи,
кількість померлих – 221. Основним фактором зменшення чисельності населення в
районі, як і в цілому в області, є його природне скорочення (-128 осіб).
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