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голови районної державної адміністрації про виконання
Програми економічного і соціального розвитку
Маловисківського району
на 2019 рік

Маловисківський район є адміністративно - територіальною одиницею Кіровоградської
області. Площа району складає 1248 кв. км, 4,7% території області.

До складу району входять 1 місто, 1 селище міського типу та 55 сільських населених
пунктів.

У 2019 році продовжено реформу децентралізації влади.

Станом на 01 січня 2019 року в районі створено 3 об’єднані територіальні громади:
Маловисківська міська ОТГ, до складу якої увійшли Маловисківська міська, Паліївська,
Олександрівська та Первомайська сільські ради; Смолінська селищна ОТГ у складі
Смолінської селищної та Березівської сільської рад; Мар’янівська сільська ОТГ шляхом
об'єднання Мар'янівської сільської ради Маловисківського району та Веселівської
сільської ради Новомиргородського району, що не передбачено Перспективним планом
формування територій громад Кіровоградської області.

22 грудня 2019 року проведено перші вибори сільського голови Злинської сільської
об’єднаної територіальної громади до складу якої увійшли Злинська та Розсохуватська
сільські ради.
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Програма економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2019 рік
затверджена рішенням районної ради від 18 грудня 2018 року №317 (далі - Програма). В
Програмі враховано стратегічні пріоритети, цілі, напрями та проекти Плану заходів на
2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до
2020 року. Програму розміщено на офіційних 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.

Райдержадміністрацією, територіальними органами міністерств та відомств в районі,
органами місцевого самоврядування району основні зусилля були зосереджені на
вирішенні завдань, визначених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, у
першу чергу на виконання завдань із вирішення питань соціального захисту населення,
впровадження реформ у різних сферах діяльності, а також на виконанні основних
завдань, заходів і проектів визначених Програмою. При цьому використано різні
механізми і джерела фінансування.

У 2019 році з державного бюджету для розвитку соціальної інфраструктури району
залучено кошти:

1)субвенції з державного бюджету на соціально - економічний розвиток окремих
територій – 2006,3 тис.грн., в тому числі 653,0 тис.грн. невикористаний залишок 2018
року;

2)субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення - 18705,7 тис.грн., з яких освоєно 8789,0
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тис.грн.;

3)субвенції на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості (телемедицина) - 794,0 тис.грн.;

4)субвенції на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості (придбання автомобіля) - 500,0 тис.грн., з яких освоєно 479,7
тис.грн.;

5)залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти – 7872,8 тис.грн., які
освоєно у повному обсязі.

З обласного бюджету надійшло коштів в сумі 100,0 тис.грн. (озеленення).

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на реалізацію
природоохоронних об’єктів і заходів залучено 5392,1 тис.грн., з яких освоєно 4726,1
тис.грн.

Відповідно до Меморандуму між ДК «Ядерне паливо», ДП «Схід ГЗК», Кіровоградською
облдержадміністрацією та Кіровоградською обласною радою надійшло коштів в сумі
250,0 тис.грн.

За рахунок коштів районного бюджету фінансувалися 30 програм, профінансовано
3592,9 тис.грн.

З метою оперативного вирішення нагальних питань, у 2019 році проведено 12 засідань
колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 27 питань. За результатами розгляду
видано 27 розпоряджень голови райдержадміністрації. Всього у звітному році для
вирішення завдань у різних сферах життєдіяльності району прийнято 570
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розпоряджень голови районної державної адміністрації. Спільно з виконавчим апаратом
районної ради, проведено 4 семінари з керівниками органів місцевого самоврядування
та 13 співбесід по питанню наповнення бюджетів.

Особлива увага приділялася розгляду звернень громадян. Всього за 2019 рік до
районної державної адміністрації надійшло 734 звернення від громадян. Вирішено
позитивно 236, дано роз’яснення по 444, направлено за належністю 54.

Створено систему обліку публічної інформації, яка розміщена у рубриці «Доступ до
публічної інформації» офіційного сайту райдержадміністрації і постійно оновлюється.
Протягом 2019 року до райдержадміністрації надійшло 58 запитів на публічну
інформацію.

На особистих прийомах керівництва районної державної адміністрації побувало 20
громадян.

Діє сторінка райдержадміністрації в соціальній мережі Фейсбук (посилання:
https://www.facebook.com/Mala.Viska.RDA).

Розвиток аграрного сектору

У районі зареєстровано і працює 237 сільськогосподарських підприємств різної форми
власності, із них: 29 сільськогосподарських товариств та 208 фермерських господарств
та 3108 одноосібників.

У галузі сільського господарства, за оперативними даними, обсяг виробництва валової
продукції сільського господарства, по всіх категоріях господарств (у порівняних цінах
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2010 року) склав 944,9 млн.грн.

Сільськогосподарськими підприємствами району, за оперативними даними, вироблено
валової продукції на суму 523,0 млн.грн., що становить 116,1% до відповідного періоду
минулого року.

Під урожай 2019 року засіяно та зібрано ранніх зернових та зернобобових культур на
площі 22035 га, з них: озимих зернових культур - 17045 га та ранніх ярих зернових та
зернобобових культур - 4990 га. Валове виробництво склало 90,8 тис. т, що на 54,0%
більше проти минулого року, урожайність склала 41,3 ц/га. Крім того, озимого ріпаку
зібрано з площі 4244 га., урожайність склала 25,6 ц/га.

Пізні культури підлягали до збирання з площі 70423 га, із них: цукрові буряки - 229 га,
кукурудза - 24985 га, гречка - 18 га, просо - 15 га, соняшник - 27376 га, соя - 10644 га,
овочі – 1239 га, (по сільськогосподарських підприємствах овочі - 289 га), картопля - 4040
га, кормові культури - 1877 га. Станом на 1 жовтня 2019 року, за оперативними даними,
зібрано пізніх культур 75,3% до загальної площі. Урожайність соняшника становить 28,1
ц/га, сої -19,6 ц/га, кукурудзи – 66,3 ц/га.

Під урожай 2020 року планується посіяти 18,1 тис. га озимих культур, з яких – 14,6 тис.
га – озимої пшениці, 3,5 - озимого ячменю. Крім того, 4,5 тис.га озимого ріпаку. Станом на
1 жовтня 2019 року, за оперативними даними, посіяно озимого ріпаку на площі 2808 га,
що на 38,0% менше проти відповідного періоду минулого року, озимої пшениці - 8827 га,
що становить 60,5% до запланованого, озимого ячменю - 894 га, що становить 25,5% до
запланованого.
Взято участь суб’єктами господарювання району у Міжнародній агропромисловій
виставці «АГРОЕКСПО - 2019», Покровському ярмарку, реалізовувалася продукція
бджільництва, овочі та фрукти.
У тваринництві по сільськогосподарських підприємствах утримувалось великої рогатої
худоби 440 голів, в тому числі корів 150 голів, свиней 2830 голів, овець 220 голів.
Порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась чисельність поголів’я
великої рогатої худоби на 18,9%, корів на 11,1%. Збільшено обсяги виробництва м'яса
(реалізація худоби та птиці у живій вазі) - на 3,4%; виробництво молока - на 20,5%.
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Обсяг інвестицій на придбання техніки склав 29,8 млн.грн., придбано 39 одиниць, з них:
10 тракторів, 2 зернозбиральні комбайни та 27 одиниць іншої техніки.

Здійснено організаційні заходи щодо підтримки сільгоспвиробників у рамках реалізації
програм державної підтримки розвитку агропромислового комплексу України, зокрема,
182 особи району отримали дотації за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в
установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку в
сумі 119,0 тис.грн.

На проведення комплексу робіт у 2019 році сільгоспвиробниками залучені власні кошти
та кредити банківських установ.

За оперативними даними, за оренду земельних ділянок (паїв) станом на 1 жовтня 2019
року сплачено 119,8 млн.грн, або 67,0% до укладених договорів (13150 од.).
Проведено семінари – наради з товаровиробниками всіх форм власності, сільськими
головами, Дні поля на базі суб’єктів господарювання району, взято участь у кущовій
нараді по підготовці проведення комплексу весняно - польових робіт.
Працюють в районі 3 стаціонарні пункти по прийманню молока, ветеринарна лікарня, яка
налічує 3 дільниці та 1 дільничну лікарню для надання ветеринарної допомоги.

Маловисківським районним управлінням ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській
області особлива увага приділялась проведенню профілактичних заходів по
недопущенню гострозаразних хвороб. Протягом 2019 року проведено 7 засідань
надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації
(розглядались питання по африканській чумі та сказу). Сільським головам, керівникам
господарств району направлено 393 листи про дотримання ветеринарно - санітарних
вимог щодо посилення заходів по африканській чумі свиней, нодулярного дерматиту,
грипу птиці; на Українське товариство мисливців і рибалок та ДП «Оникієвське лісове
господарство» направлено 18 вимог по виконанню заходів біологічної безпеки,
направлених на недопущення інфекційних хвороб на території мисливських угідь; 93
листи по ліквідації місць несанкціонованої торгівлі, надруковано 2 статті, проведено 17
рейдів, 27 комісійних обстежень.

Проведено профілактичних щеплень тварин проти: сибірської виразки - 5202, сказу
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тварин - 14000, сказу диких тварин (пероральна імунізація) - 44260, класичної чуми
свиней - 8000, хвороби Нюкасла (чума птиці) - 74520; 2400 - досліджень на туберкульоз
ВРХ, 2307 - на лейкоз та 2307 - на бруцельоз.

Ідентифіковано 321 голу великої рогатої худоби, 45 голів дрібної рогатої худоби, 1858
голів свиней. Постійно проводиться масово - роз’яснювальна робота по питанню
ідентифікації тварин (розміщено 47 інформаційних листів).

Проводилась робота по обстеженню пасік (274), видано паспортів - 85. Проведені
обстеження і лабораторні дослідження по ставках району (26), паспортизовано - 63. З
суб’єктами господарювання району постійно проводиться роз’яснювальна робота по
ефективному використанню земель водного фонду та риборозведення, дотримання
ветеринарно-санітарних вимог та правил при розведенні бджіл та реалізації меду.
Інформація з даних питань висвітлювалась на сторінках районної газети «Маловисківські
вісті», опубліковано 10 статей.

Використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин

Площа Маловисківського району складає 124800,13 га, з них: земель
сільськогосподарського призначення – 110999,2618 га, у тому числі: ріллі – 99904,7661
га., землі запасу 4207,0 га, забудовані землі 3928,7951, землі під водою 1563,35 га.

У рамках виконання завдань щодо розвитку земельних відносин відділом у
Маловисківському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області проводилась
робота щодо отримання дозволів на розробку проекту землеустрою по земельних
ділянках. Протягом 2019 року зареєстровано 4000 земельних ділянок та видано
відповідну кількість витягів. Відкрито 4000 поземельних книг. Надано 1600 відомостей з
Державного земельного кадастру (ДЗК) у вигляді витягів та 400 у вигляді викопіювань.
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Проведено поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунтів с.
Плетений Ташлик, с. Шевченкове, с. Первомайське на території Плетеноташлицької
сільської ради та затверджено рішенням сільської ради від 24 грудня 2019 року №274.
Укладено договір на виконання робіт з актуалізації (повторна) нормативної грошової
оцінки земель по Мануйлівській сільській раді (знаходяться в роботі).

На території району укладено договори оренди на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту площею 3194,31 га.

Проведено повторні земельні торги по земельній ділянці державної власності
сільськогосподарського призначення площею 10,1354 га по Оникіївській сільській раді
(за межами населеного пункту), в зв’язку з відсутністю претендентів, торги не відбулися.
Проводяться роботи по підготовці документів для продажу права оренди на земельних
торгах по земельній ділянці державної власності сільськогосподарського призначення
площею 33,0 га по Новогригорівській сільській раді та по інвентаризації земель
державної форми власності сільськогосподарського призначення за межами населених
пунктів району.

Розглянуті заяви від учасників АТО щодо відведення земельних ділянок у власність,
видані дозволи на розробку проекту землеустрою.

Передано земель сільськогосподарського призначення державної власності (за межами
населеного пункту) на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земель на територіях Маловисківської міської ОТГ - 2685,1444 га та Смолінської
селищної ОТГ - 238,3961 га.

Із загальної площі земель водного фонду передано в оренду 1053,0018 га, у тому числі
земель зайнятих водними об’єктами - 788,3236 га.

Інвестиційно привабливими є земельні ділянки водного фонду на території Злинської
сільської ради площею 6,10 га та 19,2590 га, Лозуватської сільської ради площею 4,30 га
та Хмелівської сільської ради площею 10,8 га.
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Сплата орендної плати за водні об’єкти до місцевих бюджетів склала 16,5 тис.грн.

Збереження та розвиток лісових ресурсів

Загальна площа земель лісового фонду району становить 7,128 тис.га.

Розвиток лісового господарства забезпечує ДП «Оникіївське лісове господарство». У
2019 році проводились роботи щодо збереження лісів та поліпшення якісного складу
лісових насаджень, вирощуванню стандартного садивного матеріалу для лісорозведення
та декоративного озеленення, задоволення потреб споживачів внутрішнього ринку в
лісосировині та використання лісів у туристично-рекреаційних цілях.

Створення нових лісів не проводилось, здійснено: відновлення лісів на площі 12,2 га,
догляд: за лісовими культурами на площі 154,1 га, за лісовими культурами захисних
насаджень на площі 47,10 га, за плантаціями новорічних ялинок на площі 16,0 га
(реалізовано 7,4 тис.шт, створено плантацію новорічних ялинок на площі 1,9 га).
Вирощено 23,0 тис.шт. декоративних саджанців. Проводилась заготівля лісового насіння,
заготовлено 820 кг. Проведено рубок формування і оздоровлення лісів та інших заходів
на площі 152,9 га, в тому числі рубки догляду – 49,3 га, з них рубок молодняку – 31,3 га,
заготовлено ліквідної маси - 5404 м3. Рубки головного користування проведено на площі
14,98 га, при цьому заготовлено 5117 м
3 ліквідної
деревини. Проведено доглядів за раніше створеними мінералізованими смугами
протяжністю – 173 км. Виділення земель для захисного лісорозведення у 2019 році не
здійснювалось.

Розроблено план по охороні та захисту лісів, протягом року складено 2 протоколи,
сплачено штрафних санкцій на суму 0,4 тис.грн. Складено 3 протоколи про порушення
мисливського законодавства, сплачено 0,3 тис.грн.
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На засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій розглянуто питання про заходи щодо запобігання пожеж у природних
екосистемах, у тому числі протидії масовим лісовим пожежам. Прийнято розпорядження
голови районної державної адміністрації «Про заходи щодо попередження лісових
пожеж». Спільно з ДП «Оникіївське лісове господарство» уточнено план взаємодії та
план реагування на пожежі в природних екосистемах, мобілізаційно-оперативний план
ліквідації лісових пожеж. Забезпечено постійне інформування населення через засоби
масової інформації.

Природно – заповідний фонд ДП «Оникіївське лісове господарство» 4 об’єкти
(Докучаєвські лісосмуги), загальна площа яких складає 43,5 га, а це 0,98% до площі
Оникіївського лісництва 4417,03 га.

Природно – заповідний фонд району налічує 8 об’єктів, загальна площа яких складає
55,5 га. Питома вага площі природно – заповідного фонду складає 0,78% до загальної
площі земель лісового фонду району.

Стале функціонування промисловості

У рамках виконання основних завдань і заходів Програми по галузі промисловості
здійснювалася координація роботи підприємств облікового кола. 98,2% загального
обсягу промислового виробництва припадає на підприємства добувної промисловості,
1,8% - на підприємства переробної промисловості.

Вироблено товарної продукції на суму 3,7 млн.грн.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у січні – жовтні 2019 року
склав 71,1 млн. грн., у розрахунку на одну особу населення – 1689,6 грн. В загальному
обсязі реалізації 89,7% припадає на підприємства добувної та переробної промисловості,
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10,3% - на підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.

Продовжувались роботи по будівництву Новокостянтинівської шахти ДП «Схід ГЗК», на
що залучено 87,6 млн.грн. (власні кошти підприємства). З них, на капітальне будівництво
– 70,0 млн.грн., модернізацію – 17,6 млн.грн. Відсоток будівельної готовності – 15,6%.
Введено в експлуатацію блок 341-8 (ІІ черга), що дозволить підприємству виконати
виробничу програму згідно із запланованими показниками за обсягом і вмістом металу в
руді.

З початку року на Новокостянтинівській шахті ДП «Схід ГЗК» створено 60 нових робочих
місць. Запроваджено моніторинг стану скорочення працівників на Смолінській шахті ДП
«Схід ГЗК», у 2019 році (лютий – серпень 2019 року) скорочено 52 особи.

На неодноразові звернення райдержадміністрації до обласної державної адміністрації
щодо клопотання перед Міністерством енергетики та захисту довкілля України, стосовно
державного фінансування будівництва Новокостянтинівської шахти ДП «Схід ГЗК»
повідомлено, що 22 листопада 2019 року укладено довгостроковий договір на
постачання уранового оксидного концентрату між ДП «НАЕК»Енергоатом» та ДП «Схід
ГЗК». Урановий концентрат, що буде вироблений в рамках договору, забезпечить
потреби вітчизняної атомної енергетики в урановому оксидному концентраті. За умовами
договору між ДП «НАЕК»Енергоатом» та ДП «Схід ГЗК» на постачання уранового
оксидного концентрату повинно забезпечуватись стабільне, прогнозоване фінансування
виробництва ДП «Схід ГЗК» на період 2020-2026 років. Ціна реалізації уранового
оксидного концентрату покриватиме витрати на виробництво концентрату та надасть
відповідний ресурс для розвитку виробничих потужностей ДП «Схід ГЗК». Також, на
2020 рік у державному бюджеті передбачені кошти на фінансування інвестиційного
проекту: «Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей» в сумі 140,0
млн.грн. Для Смолінської шахти затверджено план видобутку уранової руди.

Ефективне використання мінерально – сировинних ресурсів
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Освоєно та експлуатується Анастасіївське родовище граніту (здійснюється видобуток та
декоративна обробка каменю). Проводиться геологічне вивчення та
дослідно-промислова розробка літієвих руд Полохівського родовища ТОВ
«Укрлітійвидобування» на території Копанської сільської ради.

Вживалися заходи щодо залучення надрокористувачів до участі у розбудові соціальної
сфери населених пунктів району. ТОВ «Ноксен» надається допомога у вирішенні
соціальних проблем Злинської сільської ради, ТОВ «Укрлітійвидобування» - Копанської
сільської ради.

Відпрацьовано перелік об’єктів, які можуть реалізуватися за рахунок коштів,
передбачених Меморандумом між ДК «Ядерне паливо», ДП «Схід ГЗК»,
Кіровоградською обласною державною адміністрацією та Кіровоградською обласною
радою.

Енергозбереження та енергоефективність

У рамках виконання програмних завдань в районі вживалися заходи щодо підвищення
рівня енергозбереження та енергоефективності. Затверджено програму
енергозбереження Маловисківського району на період до 2020 року. На офіційному сайті
районної державної адміністрації (mv.kr-admin.gov.ua) висвітлюється інформація
Держенергоефективності України.

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

Проведено ремонтні роботи по закладах освіти, культури, охорони здоров’я,
продовжувалися роботи по реконструкції мережі вуличного освітлення. Всього у 2019
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році по закладах соціальної сфери проведено енергоефективних заходів на суму –
1294,0 тис. грн., в т.ч. у закладах освіти – 590,5 тис грн., охорони здоров’я – 694,5 тис.
грн., культури – 9,0 тис. грн. (заміна вікон та дверей на енергоефективні, утеплення
будівель та дахів). На вуличне освітлення освоєно 0,7 млн.грн. Рівень впровадження
енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні складає 59,6% до загальної
кількості світлоточок.

Уточнено анкети про енергоспоживання будівель бюджетних установ (заклади освіти,
культури, охорони здоров’я) для включення 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. На придбання енергоефективних матеріалів та котлів
банківськими установами видано 89 кредитів на суму 2780,9 тис.грн., зокрема ТВБВ
№10010/0137 філією Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» надано 32
кредити на суму 833,4 тис.грн.; АБ «УКРГАЗБАНК» - 57 кредитів на суму 1947,5 тис.грн.

З метою впровадження альтернативних видів енергії, у 2019 році для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих
підприємств, установ і організацій під розміщення фотоелектричної сонячної
електростанції із земель запасу Новогригорівської сільської ради передано в оренду
ТОВ «ТЕРЦІЯ СОЛАР» земельну ділянку площею 11,0 га (рішення Новогригорівської
сільської ради від 21 серпня 2019 року №304 «Про передачу земельної ділянки в оренду
ТОВ «ТЕРЦІЯ СОЛАР»).

Протягом звітного року Маловисківським РЕМ проведено комплекс робіт по капітальному
та технічному обслуговуванню електромереж та підстанцій, відремонтовано відповідно:
43,9 км ПЛ-10 кВ, 62,8 км ПЛ-0,4 кВ, 69 підстанцій; 92,0 км ПЛ-10 кВ, 121,1 км ПЛ-0,4 кВ,
275 підстанцій; 67,9 км ліній електропередач розчищено від зелених насаджень.

Маловисківським управлінням експлуатації газового господарства здійснено: технічний
огляд шляхом обходу газопроводів високого, середнього та низького тиску;
регулювання газового обладнання і перевірку спрацювання запобіжних клапанів;
контроль одоризації (інтенсивності запаху) природного газу; планово-технічне
обслуговування газових приладів у абонентів. Щомісяця виконувався моніторинг тиску
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газу в контрольних точках.

Розвиток транспортної інфраструктури

У галузі транспорту та зв’язку вживались заходи щодо належного забезпечення потреб
господарського комплексу і населення в пасажирських і вантажних перевезеннях,
поліпшення стану та безпеки транспортної мережі району.

З метою забезпечення автобусного сполучення з населеними пунктами району,
оголошено конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій
Робочого органу, підготовлено всі необхідні матеріали. В зв’язку з відсутністю заяв від
суб’єктів господарювання на конкурс з визначення підприємства (організації) для
здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення і підготовки матеріалів
для проведення засідання конкурсного комітету, розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 10 вересня 2019 року №216-р покладено повноваження з
організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідання конкурсного
комітету на відділ економіки, розвитку інфраструктури та з питань цивільного захисту
районної державної адміністрації.

Транспортні послуги по перевезенню пасажирів надають приватні перевізники та
юридичні особи. Перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі району (внутрішньорайонні автобусні
маршрути) здійснює ФОП Рибій Л.І. (Злинка – Мала Виска, Мала Виска – Лозуватка,
Паліївка – Мала Виска).

У 2019 році конкурси з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі району (внутрішньорайонні автобусні
маршрути) не проводились. Проводилась робота з приватними перевізниками, які мають
ліцензії на здійснення пасажирських перевезень, щодо здійснення внутрішньорайонних
пасажирських перевезень та рекомендовано органам місцевого самоврядування району
сприяти у пошуку автомобільних перевізників, які візьмуть участь у конкурсі та
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здійснюватимуть перевезення пасажирів відповідно до чинного законодавства України.

Укладено договори на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування та
залізничні перевезення. Здійснено розрахунків на суму 399,7 тис.грн.

Фінансування дорожньої галузі здійснювалося за рахунок коштів державного і місцевих
бюджетів.

Підрядними організаціями за рахунок коштів державного бюджету проведено роботи по
поточному середньому ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого
значення: С121011 Плетений Ташлик - ст. Плетений Ташлик - Рівне - з під’їздом до
хлібоприймального пункту; С121009 від а/д М-12 - Оникієве - ст. Плетений Ташлик;
С121006 Веселівка - Мар'янівка - вихід на а/д М-12. Відремонтовано 6,2 км автодоріг,
освоєно 8,8 млн.грн.

Укладено договір підряду на виконання ремонтних робіт на автодорозі С121010 від а/д
М-12 - Тарасівка - Злинка - Новоукраїнка - з під’їздом до хлібоприймального пункту
(договірна ціна – 7350,0 тис.грн.).

Подано пропозиції щодо фінансування робіт у 2020 році.

Утримання вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів району
здійснювалося, за договорами з органами місцевого самоврядування та Філією
«Маловисківський райавтодор». Протягом звітного року освоєно 1527,2 тис.грн.

Філією «Маловисківський райавтодор», виконано підрядні роботи на суму 41577,7
тис.грн., з них: експлуатаційне утримання – 20524,3 тис.грн., поточний ремонт – 14482,7
тис.грн., прямі договори – 6008,9 тис.грн.
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Взято участь у комісійному обстеженні залізничних переїздів Шевченківської дистанції
колії Одеської залізниці, які розташовані на території району За результатами перевірок
складено відповідні акти, вживалися заходи щодо усунення виявлених недоліків.

Забезпечено вжиття заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху на
аварійно-небезпечних ділянках. В закладах загальної середньої та дошкільної освіти
району проведені заходи з навчання дітей безпечній поведінці на вулицях і дорогах.

На заходи щодо відновлення мереж зовнішнього вуличного освітлення населених пунктів
району з бюджетів органів місцевого самоврядування району профінансовано 768,8
тис.грн., проведено заміну 74 од. світильників та відновлено 4,5 км мереж зовнішнього
освітлення.

Протягом звітного року відбулося 4 засідання координаційної ради з питань безпеки
дорожнього руху при райдержадміністрації.

Розвиток інформатизації, зв’язку та системи електронних послуг

Послуги зв’язку (телефонного, комп’ютерного, інтернету) надає Станційно – лінійна
дільниця №2 комбінованого центру телекомунікацій №512 Кіровоградської філії ПАТ
«Укртелеком».

Зросла якість мобільного зв’язку, діє розгалужена мережа інтернет-провайдерів (Шторм,
Freeline, Київстар, Vodafone Україна, Лайф/lifecell, Інтертелеком), впроваджено 3 G та 4
G зв'язок.

Послуги пошти надає Центральне відділення поштового зв’язку №7 Кіровоградської
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дирекції АТ «Укрпошта». Діють пересувні відділення поштового зв’язку, які надають
послуги по населених пунктах району, згідно затвердженого дирекцією АТ «Укрпошта»
Розкладу руху автомобільного транспорту. Надається 35 видів послуг, вартість
визначається відповідно до затверджених тарифів на універсальні та інші послуги
поштового зв’язку та тарифи на розрахунково-касове обслуговування.

Запроваджено електронний документообіг між відділом (центром) надання
адміністративних послуг та суб’єктами, які задіяні в наданні адміністративних послуг.
Державні реєстратори підключені до Реєстру речових прав та Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців для прийняття заяв та видачі
результатів надання адміністративних послуг. За допомогою електронного сервісу
Міністерства юстиції України «Он – лайн будинок юстиції» забезпечують оперативне
проведення реєстрації припинення фізичної особи – підприємця на підставі документів,
поданих в електронній формі. У звітному році державними реєстраторами прийнято 22
заяви.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації затверджено 164
адміністративні послуги, які надаються через відділ (центр) надання адміністративних
послуг. У звітному періоді надано 3728 адміністративних послуг. Адміністративні послуги
можна отримати за допомогою попереднього запису суб’єктів звернення шляхом
особистого звернення до відділу (центру) надання адміністративних послуг та/або
електронної реєстрації (ел. пошта: cnap@mv.kr-admin.gov.ua ). У Центрі забезпечено
облаштування місць прийому осіб, які звертаються за отриманням адміністративних
послуг, інформаційних стендів із зразками відповідних документів, встановлені скриньки
для скарг та пропозицій відвідувачів, інформація висвітлюється на сайті районної
державної адміністрації (mv.kr-admin.gov.ua) в розділі «Адміністративні послуги».

Органами місцевого самоврядування району здійснюються повноваження з
реєстрації/зняття з реєстрації громадян через Єдиний демографічний реєстр.

Споживчий ринок та захист прав споживачів
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Торговельну мережу району представляють 102 магазини та об’єкти роздрібної торгівлі,
з них 2 кіоски фірмової торгівлі (ТОВ «Черняхівські ковбаси»), 4 заклади громадського
харчування, мережа аптек (8) та автозаправних станцій (3).

У сфері побуту послуги надають 2 суб’єкти підприємницької діяльності.

По споживчому ринку оборот роздрібної торгівлі у січні – вересні 2019 року збільшився на
4,2%, підприємствами району реалізовано споживчих товарів на суму 197,0 млн.грн.
Продаж продовольчих товарів за цей період склав 118,7 млн.грн. (60,2% загального
обсягу роздрібного товарообороту району), непродовольчих товарів – 78,3 млн.грн.
(39,8%).

У загальному обсязі продажу продовольчих товарів через торгову мережу значну частку
займали алкогольні напої (28,0%), вироби тютюнові (25,0%), молочні продукти (5,6%),
цукрові кондитерські вироби (5,4%), хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби
(5,3%), інші напої (безалкогольні) (5,6%), м’ясні продукти (4,9%), фрукти та овочі, свіжі
(3,8%); непродовольчих – бензин моторний (38,4%), пропан, бутан та метан для
автомобілів (20,0%), газойлі (паливо дизельне) (16,5%), фармацевтичні товари (14,7%). У
розрахунку на одного жителя району обсяг продажу в середньому за місяць становив
523,5 грн.

Обсяг реалізованих послуг у ІІ кварталі 2019 року склав 7,3 млн.грн.

Забезпечено моніторинги цін у торгівельній мережі. Споживчий ринок насичений
продуктами харчування в широкому асортименті та достатньому обсязі. Ціни на основні
продовольчі товари у торговельній мережі є на рівні середніх в області. При
райдержадміністрації проведені наради за участю керівників сільськогосподарських
підприємств, суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у галузі торгівля, з
питань їх виробничої діяльності, цінової ситуації на основні продовольчі товари в
торговельній мережі.

Суб’єкти господарювання району взяли участь у 4 ярмаркових заходах з продажу
сільськогосподарської продукції, приймали участь у «Покровському ярмарку».
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На головній сторінці сайту районної державної адміністрації створено банер «Гаряча
лінія з питань прав споживачів» з відповідними номерами телефонів, в розділі
«Економіка і фінанси» підрозділі «Захист прав споживачів» висвітлюються законодавчі
та нормативні акти у сфері захисту прав споживачів, пам’ятки для споживачів у
ситуаціях в яких порушуються права споживачів, інші матеріали.

ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області проведено семінар для суб’єктів
господарювання району з питань реалізації Концепції державної політики у сфері
захисту прав споживачів.

Постійно проводиться робота щодо дотримання санітарних норм і правил, законодавства
щодо захисту прав споживачів при реалізації продуктів харчування у підприємствах
торгівлі, недопущення торгівлі харчовими продуктами у невстановлених для цього місцях.
З метою ліквідації місць стихійної торгівлі, проведено 35 рейдів - відстежень, порушників
притягнуто до адміністративної відповідальності.

У 2019 році до райдержадміністрації надійшло 5 звернень громадян з питань захисту
прав споживачів, по 3 зверненнях нагадано роз’яснення, 2 звернення – задоволено.

Будівництво та житлова політика

Обсяг виробленої будівельної продукції у 2019 році склав 17,1 млн.грн., що становить
0,9% до загального обсягу по області (вартість будівельних, монтажних та інших робіт,
що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного
ремонту будівель, споруд, технічного переоснащення).

Для будівництва житлової та соціальної сфери видано містобудівних умов та обмежень
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на 14 об’єктів. Індивідуальним забудовникам видано 3 будівельні паспорти, та 7
паспортів прив’язки на тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності.
Надано 365 висновків по проектах землеустрою для містобудівних потреб.

Проводилася робота по виготовленню комплекту містобудівної документації
(генеральний план, зонінг, детальний план) населених пунктів Велика Виска, Червона
Поляна, Миролюбівка. Освоєно 299,4 тис.грн. коштів місцевого бюджету.

Проведено 3 засідання районної містобудівної ради, розглянуто проекти генеральних
планів забудови та детальних планів кварталів населених пунктів, внесені зауваження та
пропозиції щодо завершення робіт згідно чинного законодавства України.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні - червні 2019 року у розрахунку на 10 тис.
осіб населення складає 193,3 м2 загальної площі. Прийнято в експлуатацію 6 квартир,
загальною площею 808 м
2 (283,5% до відповідного
періоду минулого року). Забезпеченість житловою площею на 1 жителя в середньому
становить 26,0 м
2.

Для поліпшення житлових умов для жителів сільських населених пунктів, зокрема,
шляхом пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників згідно обласної
програми «Власний дім» профінансовано 50,0 тис.грн.

Капітальні інвестиції у 2019 році очікуються в сумі 340,0 млн. грн., або 4,7% до
загального обсягу по області.

Екологічна ситуація, використання природних ресурсів
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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 природного середовища не зафіксовано. Основними
характеристиками екологічного стану району є стан атмосферного повітря, зеленого
господарства, водних ресурсів та поводження з відходами. Стан атмосферного повітря в
значній мірі залежить від об’ємів викидів забруднюючих речовин від двох основних
джерел забруднення – стаціонарних (підприємств) та пересувних (автотранспорт).
Проводилась робота з суб’єктами господарювання, яким необхідно в установленому
законодавством порядку отримати дозволи на спеціальне водокористування, утворення
та викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, утворення та розміщення
відходів.

Найбільш вагомим природоохоронним заходом є реконструкція гідротехнічної споруди
ставка на території Плетеноташлицької сільської ради. За рахунок коштів обласного
фонду охорони навколишнього природного середовища профінансовано 4,7 млн.грн.
Здійснюються роботи по оформленню документів.

У рамках акції «День довкілля» упорядковано 11 парків, 1 сквер, 46 дитячих
майданчиків, 69 спортивних майданчиків; посаджено 310 дерев, 170 кущів. Ліквідовано
15 несанкціонованих сміттєзвалищ, вивезено 84 куб.м побутових відходів зібраних на
несанкціонованих сміттєзвалищах. На організацію та реалізацію даних заходів з місцевих
бюджетів профінансовано 3329,7 тис.грн.

Органами місцевого самоврядування району затверджено правила благоустрою
населених пунктів та схеми санітарного очищення населених пунктів, а також на місцях
створені комісії з виявлення стихійних сміттєзвалищ. У населених пунктах району
роздільне збирання відходів не впроваджено. Згідно акту інвентаризації на території
району розміщені та діють місця видалення відходів (сміттєзвалища). Паспортизовано та
включено до обласного реєстру місць видалення відходів 6 звалищ твердих побутових
відходів. Не паспортизовані місця видалення відходів по Великовисківській, Лозуватській,
Нововознесенській, Мануйлівській та Якимівській сільських радах.

У 2019 році департаментом екології та природних ресурсів обласної державної
адміністрації по району зареєстровано 19 декларацій про відходи.

До районного бюджету у 2019 році надійшло 36,9 тис.грн. коштів екологічного податку.
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У сфері цивільного захисту, з метою підвищення рівня готовності органів управління та
сил цивільного захисту району до дій при виникненні надзвичайних ситуацій, видано ряд
розпорядчих документів голови районної державної адміністрації. Діє районна комісія з
питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, протягом 2019 року
проведено 15 засідань комісії, розглянуто 55 питань з різних напрямків роботи, за
результатами розгляду прийнято відповідні рішення.

Налічується 9 спеціалізованих служб, в яких розроблено (уточнено) плани реагування на
виникнення надзвичайних ситуацій, затверджено матеріальні резерви, плани взаємодії
та плани спільних дій в разі виникнення надзвичайних подій, здійснюються заходи щодо
підтримання мобілізаційної готовності.

Створено районний резерв паливно – мастильних матеріалів (бензин А-92, дизельне
паливо), постійно проводиться робота по його поповненню.

В районі на обліку знаходиться 6 захисних споруд протирадіаційного укриття державної
та комунальної форми власності, які 100,0% проінвентаризовані. Готовність захисних
споруд цивільного захисту до застосування – обмежено готові.

Протягом року взято участь у проведенні командно – штабних тренувань органів
управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Кіровоградської області із залученням органів евакуації, 47
осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням
заходів з питань цивільного захисту, пройшли перепідготовку на базі Навчально –
методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської
області.

Забезпечено реалізацію заходів програми цивільного захисту Маловисківського району
на 2016-2020 роки, на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій у 2019 році
використано 790,5 тис.грн., з них 306,7 тис.грн. кошти районного бюджету, 483,8 тис.грн.
інші джерела фінансування.
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Розроблені плани підготовки навчальних закладів до нового 2019/2020 навчального
року та опалювального сезону, затверджені протирадонові заходи. Проведено
вимірювання потужності поглиненої дози гамма - випромінювання в приміщеннях
навчальних закладів району. Взято участь у нараді з підведення підсумків діяльності у
сфері цивільного захисту в області за 2018 рік та проведено нараду на рівні району,
заслухано звіти начальника Маловисківського РВ У ДСНС України у Кіровоградській
області, керівників спеціалізованих служб та органів місцевого самоврядування району.

Протягом 2019 року при райдержадміністрації проведено 7 засідань надзвичайної
протиепізоотичної комісії.

Інвестиційна діяльність

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

Капітальні інвестиції у 2019 році очікуються в сумі 340,0 млн. грн., або 4,7% до
загального обсягу по області. Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного
бюджету) у розрахунку на одну особу населення, наростаючим підсумком з початку року,
очікується 8252,4 грн.

З метою залучення інвестицій, ведеться моніторинг привабливих для інвесторів
земельних ділянок, інформація доводиться до відома зацікавлених суб’єктів
господарювання; щороку оновлюються інвестиційні проекти, відпрацьовуються
інвестиційні пропозиції, в тому числі земельні ділянки та надаються для включення до
обласного переліку. Крім того, питання щодо залучення інвестицій в економіку району
обговорюється з керівниками суб’єктів господарювання під час робочих поїздок голови
райдержадміністрації по територіях району. Надано до облдержадміністрації пропозиції
до: переліків інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

23 / 54

Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціально

переліків об'єктів та заходів, фінансування яких пропонується здійснювати за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально – економічного розвитку окремих територій; Плану основних заходів
Меморандуму, укладеного між ДК «Ядерне паливо», ДП «Схід ГЗК», Кіровоградською
обласною державною адміністрацією та Кіровоградською обласною радою; переліку
проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

До облдержадміністрації надано інформаційно – презентаційні матеріали для
наповнення рубрик та підрубрик інвестиційного веб-порталу «Центрально –Український
інвестиційний портал».

На сайті райдержадміністрації ( mv.kr-admin.gov.ua ) в рубриці «Інвестиційна діяльність»
розміщено Інвестиційний паспорт району, інвестиційні пропозиції та проекти, список
відповідальних осіб районної державної адміністрації за роботу з інвесторами, інша
інформація з питань інвестиційної діяльності, яка постійно оновлюється.

Для забезпечення виконання завдання щодо зовнішньоекономічної діяльності
проводилась робота щодо оновлення інвестиційних пропозицій, інвестиційних об’єктів, у
тому числі інформація про земельні ділянки, які можна запропонувати інвесторам,
комерційних пропозицій для суб’єктів господарювання району. Пропозиції надані до
обласної державної адміністрації для включення до презентаційних матеріалів щодо
інвестиційних потреб економіки області.

Район презентовано у рамках проведення у вересні 2019 року у м. Кропивницький
Міжнародної агропромислової виставки «АГРОЕКСПО – 2019».

Постійно розповсюджується інформація про оголошені конкурси на отримання
міжнародної технічної допомоги, доводилась інформація до органів місцевого
самоврядування району.

Характерною особливістю зовнішньоекономічної діяльності району є перевищення
експорту над імпортом. Основу товарної структури експорту становили продовольчі
товари та сировина, структура імпорту - продукція паливно-енергетичного комплексу,

24 / 54

Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціально

чорні та кольорові метали, машинобудівна продукція. У січні – липні 2019 року експорт
склав 1521,1 тис.дол. США. Імпорт – 262,0 тис.дол. США. Сальдо 1259,1 тис.дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій - 10487,2 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.

Управління державною і комунальною власністю

Управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста
району здійснює районна рада.

В районі функціонує 68 об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища і
міста району, в тому числі бюджетні установи та організації (з них 33 - охорони
здоров’я, 17 – освіти, 4 – культури, 14 – інші сфери). Укладено 38 договорів оренди.

Суб’єктам підприємницької діяльності передано в оренду 13607,87 м2 приміщень
комунальної власності, укладено 70 договорів оренди. Постійно оновлюються створені
бази даних про наявність вільних нежитлових приміщень, виробничих площ та
обладнання комунальної власності, що не використовуються.

Формування конкурентного середовища
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В районі, в основному, сформовано конкурентне середовище, для роботи економіки, в
ринкових умовах, за винятком сфери природних монополій.

Частка суб’єктів господарювання, що займають монопольне становище, у загальній
кількості суб’єктів господарювання є незначною. До найбільших суб'єктів природних
монополій, що здійснюють свою діяльність в районі, належить: Маловисківське
відділення ТОВ «Кіровоградська обласна енергетична компанія» - постачання
електроенергії в районі, Маловисківський РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго» – оператор
системи розподілу електроенергії в Маловисківському районі та Маловисківське УЕГГ
ВАТ «Кіровоградгаз».

Діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого
самоврядування району спрямована на реалізацію державної політики у сфері розвитку
економічної конкуренції, обмеження монополізму на території району. Забезпечено
взаємодії райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування району з
Кіровоградським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету
України у здійсненні його повноважень у сфері підтримки і захисту економічної
конкуренції; забезпечення виконання умов Закону України «Про публічні закупівлі»,
використання системи електронних закупівель «ProZorro» під час здійснення публічних
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування району
зареєстровані в системі Prozorro.

Продовжувалася робота у сфері сприяння розвитку підприємництва та здійснення
державної регуляторної політики. Для забезпечення публічності та участі громадськості
у процедурах із підготовки реалізації регуляторних актів у сфері господарської
діяльності на офіційному сайті райдержадміністрації діє рубрика «Регуляторна
політика». Розміщено законодавчу та нормативно - правову базу з питань державної
регуляторної політики, інформацію про посадових осіб, відповідальних за регуляторну
діяльність. Крім того, висвітлюються оголошення про навчання, семінари, наради,
участь у виставкових заходах тощо.

Станом на 1 січня 2020 року регуляторні акти райдержадміністрацією та її структурними
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підрозділами не приймалися. Здійснено аналіз чинних регуляторних актів, прийнятих
органами місцевого самоврядування району.

Суб’єкти господарювання обізнані щодо можливостей залучення інвестиційних коштів, в
тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги та поінформовані про можливість
участі у виставкових заходах, семінарах, нарадах.

Посилення фінансової основи місцевих бюджетів та підвищення ефективності
використання бюджетних коштів

Протягом звітного року проводилась робота щодо реалізації вимог нормативно-правових
актів, своєчасності надходжень податків і платежів до бюджетів усіх рівнів, посилення
дисципліни суб'єктів підприємницької діяльності щодо виконання податкових зобов'язань.

У 2019 році забезпечено надходження до зведеного бюджету району в сумі 456,1
млн.грн., що на 12,7% більше 2018 року. З них до державного бюджету надійшло 217,1
млн.грн., що на 10,3% більше ніж за минулий рік, до місцевого бюджету надійшло 239,0
млн.грн., що на 14,9% більше.

Виконання планових показників місцевих бюджетів району по власних і закріплених
доходах складає 101,0% (план 76,4 млн.грн., факт 77,1 млн.грн.), до відповідного періоду
2018 року на 13,0 млн.грн., або 20,3% більше.

По податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 42,0 млн.грн., що на 1,7 млн.грн.,
або на 3,8% менше до планових призначень та на 7,8 млн.грн., або 22,9% більше до 2018
року; по платі за землю надійшло 13,2 млн.грн., що на 0,1 млн.грн., або на 7,7% більше до
плану, та на 2,8 млн.грн., або 26,4% до 2018 року.
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У територіальному розрізі виконання планових показників складає: районний бюджет –
96,8%, сільські бюджети – 106,7%. Найбільша питома вага надходжень до місцевого
бюджету належить податку та збору на доходи фізичних осіб і становить 54,5% від
загальної суми власних надходжень.

Забезпечено своєчасне та системне вжиття заходів з економного та раціонального
використання бюджетних коштів, дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни,
упередження фактів незаконного, нецільового та неефективного витрачання
бюджетних коштів.

Проблемним питанням є наявність податкового боргу до бюджетів усіх рівнів (з
урахуванням боргу підприємств банкрутів), який склав 10,0 млн.грн., в тому числі борг до
місцевого бюджету - 4,9 млн.грн.

Для інформування платників про зміни в податковому законодавстві застосовувались
регулярні публікації в засобах масової інформації. До громадськості доводились
актуальні питання з практичного застосування змін до Податкового кодексу України,
основні показники діяльності податкової служби, аспекти реформування.

Мобілізаційна підготовка, цивільний захист та підтримка армії

В районі проводиться робота щодо забезпечення виконання законів України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про основи національної безпеки України»,
«Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», Кодексу
цивільного захисту населення та інших нормативно-правових актів з питань
мобілізаційної підготовки та мобілізації, захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та їх наслідків.

На виконання спільного плану заходів з підшефною військовою частиною А – 0981,
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старшокласники закладів загальної середньої освіти району взяли участь у
патріотичному і навчально-практичному заході на базі даної військової частини
(проведення бойових стрільб, якісного ознайомлення із стрілецькою зброєю та бойовою
технікою, з правилами надання невідкладної медичної допомоги на полі бою). На
найвищому рівні військовими фахівцями (задіяні 25) організовано і проведено бойові
стрільби, які на 100% забезпечені заходами безпеки.

Відсоток виконання плану по призову на строкову військову службу складає: весна 2019
року - 129%, осінь 2019 року – 120,7%. Спільно з районним військовим комісаріатом
проведено заходи щодо підвищення престижності військової служби (розміщено більше
45 статей, інформаційно-агітаційних матеріалів в районній газеті «Маловисківські вісті»;
проведено: 25 зустрічей та практичних занять з жителями району, 12 зустрічей з
випускниками ПТУ №16, агітацію в телефонному режимі призовників та
військовозобов’язаних через опрацювання відповідних картотек та через встановлені на
приміщенні військового комісаріату гучномовці; розповсюджено більше 1000 листівок та
інформаційних проспектів; розміщено агітаційний матеріал на Біг-борді при в`їзді в м.
Мала Виска та на ЛЕД – панелі на центральній площі м. Мала Виска; створено рубрику
«Військова служба за контрактом» на офіційному сайті райдержадміністрації).

Плановий відбір на військову службу за контрактом у 2019 році по району виконано на
94,9%. Діють 13 рекрутингових пунктів у сільських радах.

Забезпечено організацію та функціонування «гарячої» телефонної лінії для
оперативного опрацювання інформації, яка надходить від волонтерів та громадських
організацій стосовно АТО та ООС на сході України, про функціонування цієї лінії
розміщено відповідну інформацію у районній газеті «Маловисківські вісті» та на сайті
районної державної адміністрації.

Доходи населення. Соціальний захист населення

З метою виконання основних завдань в частині підвищення доходів громадян,
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здійснювалася робота за такими основними напрямками, як: підвищення рівня
середньомісячної заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій;
підвищення рівня зайнятості населення; легалізація відносин у сфері зайнятості
населення та оплати праці; погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Для
цього запроваджено роботу безпосередньо з керівниками суб’єктів господарювання
району, організовано обстеження підприємств з питань дотримання вимог
законодавства України щодо оплати праці, забезпечено роботу комісій, робочих груп
тощо. Районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та
зайнятості населення обстежено 340 суб’єктів господарювання, виявлено 39 робочих
місць без належного оформлення трудових відносин та легалізовано (проводилась
роз’яснювальна робота з дотримання законодавства щодо прав громадян на працю та
недопущення використання праці найманих працівників без належного оформлення
трудових відносин). Протягом року проведено 12 засідань даної робочої групи, заслухано
102 керівники суб’єктів господарювання.

Проведено 12 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 22 керівники підприємств – боржників (з
питання дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці; погашення заборгованості із
заробітної плати; погашення заборгованості до Пенсійного Фонду України; підвищення
середнього розміру заробітної плати). За результатами засідань, прийняті відповідні
рішення.

Забезпечено своєчасну виплату по заходах державних програм соціального захисту
населення, державних соціальних гарантій, виплати заробітної плати працівникам
бюджетних установ.

У сфері доходів населення, у ІІІ кварталі 2019 року, середньомісячна заробітна плата
одного штатного працівника збільшилась порівняно з відповідним періодом 2018 року на
13,9% і склала 10378 грн. Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано у працівників
підприємств добувної та переробної промисловості. Середньооблікова кількість штатних
працівників склала 5619 осіб. Фонд оплати праці штатних працівників – 174946,0 тис.грн.
Нарахований фонд оплати праці, в цілому по району, за січень – листопад 2019 року
склав 696273,8 тис.грн. Заборгованість із виплати заробітної плати по суб’єктах
господарювання району відсутня.

Станом на 1 січня 2020 року кількість зареєстрованих безробітних склала 1350 особи
(-54 до початку звітного року), або 96,2%. Протягом січня - грудня 2019 року соціальними
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послугами служби зайнятості скористалося 2289 осіб, з них 17,6% не мали роботи з
різних причин більше 1 року, зареєстровано з початку року 1885 осіб. Чисельність осіб
передпенсійного віку становить 24,4%. В загальній чисельності незайнятого населення,
яке отримувало послуги, частка жінок становила 57,0%, молоді віком до 35 років – 31,0%.
Частка осіб з повною вищою освітою становила 8,7%, базовою вищою – 14,4%,
професійно-технічною – 39,0%, повною загальною середньою – 30,3%, базовою
загальною середньою та початковою освітою – 7,6%.

Кількість зареєстрованих у центрі зайнятості вільних робочих місць станом на 1 січня
2020 року становила 84 одиниці. Навантаження на вільне робоче місце становило 16
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 23,7%
(працевлаштовані 780 осіб). За видами економічної діяльності найбільш вагомими обсяги
працевлаштування були на підприємствах сільського господарства, оптової й роздрібної
торгівлі – 74,0% незайнятих громадян.

Загальна чисельність незайнятих громадян, охоплених активними заходами сприяння
зайнятості становила 1331 особу. У громадських та тимчасових роботах взяли участь 251
безробітний, що становить 7,6% від загальної кількості безробітних.

Здійснювалося професійне навчання та підвищення кваліфікації серед незайнятих
громадян, пройшли навчання 300 осіб, з них 98,4% працевлаштовані, рівень охоплення
становив 9,1%.

Реалізовано завдання щодо соціального захисту громадян. У звітному році з державного
бюджету місцевим бюджетам, на життєзабезпечення категорій громадян, які
підтримуються системою пільг і компенсацій, профінансована субвенція на виплати
різних видів допомоги на суму 93,1 млн.грн., з обласного бюджету надійшло коштів в сумі
724,0 тис.грн.

На відшкодування оплати житлово - комунальних послуг та електроенергії призначено
субсидії - 6286 сім’ям, на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу,
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твердого та рідкого пічного побутового палива призначено субсидії - 3107 сім’ям,
кількість сімей, які отримали субсидії складає 5107. Профінансовано на субсидії коштів в
сумі 18,2 млн.грн
.

Перебуває на обліку 497 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Протягом звітного року здійснено фінансування компенсаційних видатків на суму 1044,4
тис.грн. (компенсація за додаткову відпустку, оздоровлення, обслуговування банківських
послуг, компенсація на харчування).

Виплачено щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських
переслідувань на суму 1176,3 тис.грн. (1052 особам).

Забезпечено реалізацію заходів із соціальної трудової та професійної реабілітації осіб з
інвалідністю, профінансовано 1339,4 тис.грн.

Забезпечено належні умови для учасників АТО (ООС), членів їх родин.

Ведеться облік внутрішньо переміщених осіб, вносяться дані до Єдиної інформаційної
бази даних про таких осіб, перебувало 111 сімей, в яких 159 осіб (з них: 35 дітей, 12 осіб з
інвалідністю, 59 пенсіонерів).

У 2019 році проведено 79 обстежень фактичного місця проживання. Проведено 12
засідань комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам. За рішенням комісій для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг надається щомісячна адресна допомога 73
сім’ям, профінансовано 1028,3 тис.грн.

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг),
виявлено та охоплено обслуговуванням 1087 одиноких та одиноко проживаючих
непрацездатних громадян та інвалідів. До складу територіального центру входять 2
відділення: соціальної допомоги вдома (протягом звітного року надано послуг 487 особам
згідно медичного висновку, 232 особам на платній основі); організації надання адресної
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натуральної та грошової допомоги (робота спрямована на підтримання життєдіяльності
та соціальної активності пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян,
надано послуг 600 особам, на платній основі - 305 особам).

Діють: пункт прокату засобів реабілітації (послугами скористалося 17 осіб);
мультидисциплінарна команда, яка надає комплекс соціальних послуг залежно від
індивідуальних потреб особи (надано послуги 1087 особам). Послугою «соціальне таксі»
скористалися 37 осіб (учасники ВВв; діти війни, інші). Проведено ряд заходів до
Міжнародного дня людей похилого віку, Дня ветерана (зустрічі, святкові концерти,
виставка робіт художньо-прикладного мистецтва ветеранів та підопічних центру,
організовано солодкі столи, вручено продуктові набори).

Налагоджена співпраця з обласним благодійним фондом «Служба Самарянина» (83 осіб
отримали гуманітарну допомогу), ГО «ВО» «Активне довголіття».

Обсяги фінансування територіального центру у 2019 році склали 4734,3 тис.грн. (100,0%
до планових призначень). Крім того, надано платних послуг на суму 183,7 тис.грн., які
використані на утримання територіального центру.

Протягом 2019 року Маловисківським відділом обслуговування громадян (сервісний
центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду
України в Кіровоградській області забезпечено своєчасне проведення перерахунків
пенсій на виконання законів України, постанов Кабінету Міністрів України. Постійно
проводиться інформаційно – роз’яснювальна робота щодо запровадження єдиного
соціального внеску, зарахування страхового стажу, як складової майбутньої пенсійної
виплати, добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального
страхування, переваг отримання легальних доходів та повноти і своєчасності сплати
страхових внесків, як гарантії реалізації прав найманих працівників на пенсійне
забезпечення, переваги користування он-лайн сервісами Пенсійного фонду України
(призначення пенсії «в 1 дотик», вебпортал ПФУ, смс - інформування, мобільний додаток
ПФУ). Через засоби масової інформації району, сайти, друковану продукцію
надруковано 20 статей.

Станом на 01 січня 2020 року кількість пенсіонерів по Маловисківському району
становила 10590 осіб. Середній розмір пенсії складає 2794,4 грн. та зріс проти минулого
року на 438,30 грн.
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Протягом 2019 року проведено: 9 тематичних перевірок щодо нецільового використання
коштів Фонду; 58 документальних перевірок правильності нарахування, обчислення,
повноти і своєчасності сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування та інших платежів від підприємств, установ, організації та громадян
(видано 57 приписів); 292 перевірки достовірності документів, що надаються для
призначення (перерахунку) пенсій. Проведено 215 зустрічей з трудовими колективами
(охоплено 249 осіб).

Соціальний захист учасників антитерористичної операції, Операції Об’єднаних сил та
внутрішньо переміщених осіб

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб», заходів Районної комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО,
операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції
Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які
брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході
України та вшанування пам’яті загиблих на 2018-2019 роки, забезпечено належні умови
для учасників АТО (ООС), членів їх родин та внутрішньо переміщених осіб.

Відповідно до бюджетної програми КПКВ 1501040 «Заходи із психологічної реабілітації,
соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та
осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»
з державного бюджету освоєно 59,9 тис. грн.: 3 учасникам бойових дій в зоні АТО (ООС)
надано санаторно - курортне лікування в закладах: ДП «Південь-Курорт - Сервіс»
санаторій «Орізонт», ЦВКС «Хмільник», ДП «Клінічний санаторій» «Авангард»,
профінансовано 17,964 тис.грн.; 2 учасникам бойових дій АТО надано послуги із
психологічної реабілітації в санаторно - курортному закладі ДП «Санаторій
«Верховина», профінансовано 22,024 тис.грн.; 4 учасників бойових дій в зоні АТО (ООС)
забезпечено професійним навчанням за спеціальністю «водій категорії С» (укладено
договір на навчання за спеціальністю «водій категорії С» з управлінням соціального
захисту районної державної адміністрації та ТСОУ «Маловисківська автомобільна
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школа»), профінансовано 20,0 тис. грн.

За рахунок коштів обласного бюджету на санаторно - курортне лікування та відпочинок
учасникам бойових дій та членам їх сімей профінансовано 281,9 тис.грн.

З районного бюджету профінансовано 55,5 тис. грн., з них на матеріальну допомогу 50,0 тис.грн. (по 5,0 тис.грн. 10 членам сімей осіб, які в даний час перебувають в зоні
АТО), навчання – 5,5 тис. грн.

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на
пільги перебувають 521 учасник АТО (ООС) і мають статус учасник бойових дій
(відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» користуються пільгами в розмірі 75,0% в межах норм встановлених
законодавством на житлово – комунальні послуги, зв'язок, тверде паливо та скраплений
газ). В 2019 році готівку для придбання твердого палива та скрапленого газу отримали
327 учасників бойових дій, які перебували в зоні проведення АТО (ООС) на суму 702,4
тис.грн. Відшкодовано 778,3 тис.грн. організаціям надавачам житлово-комунальних
послуг.

Працевлаштовано за сприяння Маловисківської районної філії Кіровоградського
обласного центру зайнятості 1 учасника АТО. Станом на 01 січня 2020 року мали статус
безробітних 16 учасників АТО (ООС), середній розмір допомоги по безробіттю складав –
4906,0 грн.

Діє робоча група з перевірки фактичного проживання/перебування внутрішньо
переміщених осіб та штаб по роботі з переселенцями. Станом на 01 січня 2020 року на
обліку перебувають 111 сімей (159 осіб). Забезпечено даним категоріям виплати
допомог згідно чинного законодавства України на суму 1028,3 тис. грн.
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Поліпшення якості і доступності медичних послуг

Виконано комплекс заходів, спрямованих на виконання програмних завдань щодо
поліпшення надання послуг у сфері охорони здоров’я. Проведена відповідна робота
щодо виконання завдань Уряду з питань реформування галузі.

Забезпечено функціонування КНП «Маловисківська центральна районна лікарня» на 200
ліжок з поліклінікою на 500 відвідувань в день, КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги», в структуру якого входять 7 лікарських амбулаторій: Маловисківська,
Смолінська, Великовисківська, Злинська, Хмелівська, Плетеноташлицька, Оникіївська та
25 ФАПів.

З метою впровадження сучасних технологій КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги», амбулаторії загальної практики сімейної медицини забезпечені доступом до
мережі Інтернет та підключені до електронної системи охорони здоров’я eHealth,
закупили та встановили медичні інформаційні системи, які передбачають запис до лікаря
за допомогою медичного додатку Medcard24.

Продовжується укладання декларацій між пацієнтами та лікарями, які надають первинну
медичну допомогу. Станом на 01 січня 2020 року уклали декларації з лікарем 26,546 тис.
осіб, охоплення населення декларуванням становить 63,0%. У підписанні декларацій
приймали участь 17 лікарів.

Здійснено заходи щодо розбудови мережі сучасних лікарських амбулаторій у сільській
місцевості, забезпечення їх належного оснащення. У рамках програми «Сільська
медицина» у 2018 - 2019 роках введено в дію Великовисківську сільську лікарську
амбулаторію, придбано автомобіль для медичних працівників, за рахунок субвенції на
реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській
місцевості реалізовано проект «Телемедицина», освоєно 794,0 тис.грн., залучено 100,0
тис.грн. з обласного бюджету для озеленення території даної сільської лікарської
амбулаторії.

Продовжувалися роботи по капітальному ремонту будівлі Злинської амбулаторії
загальної практики сімейної медицини, залишкова вартість проекту 3226,8 тис.грн.
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(6407,6 млн.грн. кошторисна вартість). Надані пропозиції щодо фінансування робіт у 2020
році за рахунок коштів державного бюджету. За рахунок субвенції на реалізацію заходів
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості придбано
автомобіль для Злинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, освоєно
479,7 тис.грн.

Вжито заходи щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я,
за рахунок різних джерел фінансування закуплено медичне та технологічне
обладнання.

З метою підготовки до функціонування закладів первинної медичної допомоги в умовах
нової фінансової системи, реформування придбано комп’ютерної техніки на суму 66,5
тис.грн.

Для закладів первинної медико – санітарної допомоги протягом звітного року закуплено
медичного обладнання на суму 461,0 тис.грн. Заклади первинної медичної допомоги
оснащені обладнанням, відповідно до табеля оснащення (90,0%).

На придбання медичного обладнання для центральної районної лікарні освоєно 2261,2
тис.грн. (парафінонагрівач, велотренажер, бальнеологічний пристрій,
багатофункціональний пристрій, відсмоктувач медичний електричний «БІОМЕД»,
стерилізатор повітряний ГП-80, апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВЧ-200
«Надія-4» у комплекті, центрифуга лабораторно-клінічна Опн «ДАСТАН», монітор
пацієнта мультипараметричний, коагулометр для лабораторних досліджень, ендоскоп,
ендоскопічна система, набір діагностичного цистоскопа, універсальна стоматологічна
установка).

Продовжувалися роботи по капітальному ремонту покрівлі поліклініки центральної
районної лікарні, освоєно 250,0 тис. грн. коштів благодійної допомоги ДП «Схід ГЗК».

На проведення ремонтних робіт по відділеннях центральної районної лікарні освоєно
668,0 тис.грн. (проведено поточний ремонт кабінетів поліклініки, терапевтичного та
гінекологічного відділень, замінено відповідно 7 та 6 дверей, 1 вікно на
металопластикові, сантехніку, оновлено лінолеум, здійснено фарбування стін та стелі
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тощо).

Вжито заходи щодо поліпшення стану надання послуг хворим на ниркову недостатність,
у 2019 році проведено 1956 сеансів гемодіалізу, освоєно 3749,9 тис. грн. (кошти
медичної субвенції з державного бюджету).

Відповідно до урядової програми «Доступні ліки» жителі району отримували в аптеках за
рецептом лікаря ліки за трьома категоріями захворювань: серцево-судинні, бронхіальна
астма і діабет ІІ типу.

Видатки на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет склали 812,1 тис.грн.

В Маловисківській центральній районній лікарні, Центрі первинної медико-санітарної
допомоги працюють відповідно 51 та 19 лікарів, 4 лікарі - інтерни, 194 та 51 середніх
медичних працівників. Укомплектованість штатних посад відповідно 49,0% (ЦРЛ) та
54,2% (ЦПМСД).

Видатки на утримання установ охорони здоров’я, при кошторисних призначеннях з
урахуванням змін склали 50981,7 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 48720,2
тис.грн., по спеціальному – 2261,5 тис.грн. (98,2% до планових призначень). Із них
направлено на виплату заробітної плати – 68,9%, енергоносії – 8,6%, медикаменти –
8,3%, харчування – 2,6%, інші послуги – 11,6%.

Поліпшення якості, конкурентоспроможності і доступності освіти. Удосконалення системи
управління освітою
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Розвиток освіти, в районі, забезпечувався за рахунок реалізації заходів районних
програм, фінансування яких здійснювалось відповідно до затвердженого бюджету.
Щодо поліпшення якості надання освітніх послуг, вжито заходи щодо охоплення дітей
дошкільною освітою, розроблено заходи щодо забезпечення готовності навчальних
закладів до нового навчального року та своєчасного початку опалювального сезону,
визначено перелік першочергових ремонтних робіт, об’єми та терміни їх завершення.

За рахунок коштів різних джерел фінансування проводились поточні ремонти закладів
освіти. Виконано робіт на суму 1106,0 тис.грн. (заміна вікон на енергозберігаючі, ремонти
котелень, приміщень закладів освіти, покрівель).

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року №39-р
«Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій» розпочато реалізацію проекту «Будівництво спортивного майданчику
багатофункціонального зі штучним покриттям у Оникіївській ЗШ I-III ступенів,
вул. Центральна, 20, с. Оникієве, Маловисківського району Кіровоградської області».
Заплановано видатки на 2019 рік в сумі 1446,611 тис.грн., з них 1000,0 тис.грн. - кошти
державного бюджету. Проведено касових видатків – 705,1 тис. грн., залишок 294,9
тис.грн.

Крім того, за рахунок даної субвенції профінансовано та освоєно 173,3 тис.грн. на
придбання дитячих майданчиків для Мануйлівського НВК та Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ст.

З метою поліпшення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, у
звітному періоді, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції та співфінансування з
районного бюджету, бюджету Мар’янівської ОТГ, Злинської сільської ради освоєно
9162,6 тис. грн., з них 5562,6 тис.грн. на придбання: 510 комплектів шкільних меблів
(953,9 тис.грн.), навчального кабінету біології, географії, трудового навчання,
української мови, хімії (192,5 тис.грн.), 22 одиниць мультимедійного обладнання
(проекторів, телевізорів) (321,6 тис.грн.), комп’ютерної техніки (989,1 тис.грн.),
копіювально-розмножувальної техніки (664,5 тис.грн.), спортивного інвентарю (382,7
тис.грн.), обладнання для харчоблоків (523,7 тис.грн.), меблів для їдалень (222,4
тис.грн.), нового посуду для їдалень (60,5 тис.грн.), санітарно - гігієнічного обладнання
(252,0 тис.грн.), пандусів (151,4 тис.грн.), огорожі для закладів освіти (132,0 тис.грн.),
обладнання для котелень (443,3 тис.грн.), підручників (75,2 тис.грн. ), ангару для
шкільного автобусу Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ст. (197,8 тис.грн.) та 3600,0 тис.грн. на
придбання 2 шкільних автобусів. Забезпечено регулярне підвезення 578 дітей та 61
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педагогічного працівника до навчальних закладів. Використовується 14 шкільних
автобусів.

Всі заклади загальної середньої освіти забезпечені комп’ютерними класами та
підключені до мережі Інтернет.

На базі загальноосвітніх навчальних закладів працюють харчоблоки та їдальні. Різними
видами харчування охоплено 100,0% дітей від загальної кількості.

Створені умови для організації інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми
потребами, діє інклюзивно – ресурсний центр. У 2019/2020 навчальному році охоплено
інклюзивною формою навчання 20 учнів з особливими потребами (10 шкіл, 21 клас). У
закладах дошкільної освіти охоплено 1 дитину інклюзивною освітою.

У закладах освіти району працюють 361 педагогічний працівник: 291 - у закладах
загальної середньої освіти, 49 – у закладах дошкільної освіти, 21 - у закладах
позашкільної освіти.

На початок навчального року в район прийшли 6 молодих спеціалісти за напрямами
підготовки: «Практичний психолог» (Якимівський НВК, Мар’янівська ЗШ І-ІІІ ст.),
«Біологія», «Початкові класи» (Злинський ліцей), «Вчитель фізкультури» ( Хмелівське
НВО, Копанська філія Хмелівського НВО).

Охоплено навчанням 1821 учня (141 класів). У 2018/2019 навчальному році 1 випускник
отримав «Срібну медаль» (Мар’янівська ЗШ І-ІІІ ст.).

Районний банк обдарованих та здібних дітей налічує 345 дітей.

Забезпечено залучення учнівської молоді до участі у Міжнародній агропромисловій
виставці «Агроекспо» та Всеукраїнського освітнього ярмарку.
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Для проведення оздоровчої компанії було створено 15 пришкільних таборів відпочинку з
денним перебуванням дітей. Організовано відпочинок для 1249 дітей, що складає 68,0%
від загальної кількості дітей шкільного віку, з них 842 дітей пільгових категорій (46,0%).
Відпочивали в пришкільних таборах з денним перебуванням: 30 дітей - сиріт та
позбавлених батьківського піклування, 13 дітей з інвалідністю, 386 дітей з багатодітних
та малозабезпечених сімей, 42 дитини учасників АТО, 151 дитина творчих колективів та
обдаровані. Забезпечено роботу 16 літніх мовних груп для 188 дітей різних вікових
категорій та з різним рівнем знань іноземної мови.

На харчування дітей в пришкільних таборах використано 450,0 тис.грн. бюджетних та
22,2 тис.грн. позабюджетних коштів.

Функціонує 10 дошкільних закладів. Всіма видами дошкільної освіти в районі охоплено
95,0% дітей від 3-х до 6 років, охоплення дошкільною освітою дітей 5 - річного віку
становить 100,0%.

В закладах дошкільної освіти району перебувало 412 дітей.

У системі освіти району функціонують 15 закладів загальної середньої освіти, які
працюють за програмою 9 та 11 річної освіти: І-ІІ ступенів - 5, І-ІІІ ступенів - 10 (у тому
числі Маловисківський ліцей), 1 позашкільний та 9 закладів дошкільної освіти,
Маловисківське ПТУ №16.

Кошторисні призначення з урахуванням змін за 2019 рік по галузі освіта по бюджету
району склали 104704,7 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 97720,0 тис.грн, по
спеціальному 6984,7 тис.грн. Фактичні видатки склали 97206,9 тис.грн. (92,8%).

Видатки районного бюджету на утримання установ освіти, при кошторисних
призначеннях з урахуванням змін склали 88138,7 тис.грн. (87,4% до планових
призначень). Із них направлено на виплату заробітної плати – 76,8%, енергоносії – 8,8%,
харчування – 3,2%, інші послуги – 11,2%.
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Працює Маловисківське ПТУ №16 (налічується 12 навчальних груп, навчається 250 учнів,
зайнято 62 інженерно-педагогічних працівників та адміністративно-господарського
персоналу).

Забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді

Чисельність наявного населення на 1 листопада 2019 року по району складає 41372 осіб
(міські поселення - 19763 осіб, сільська місцевість - 21609 осіб), постійного – 41058 осіб.
Загальне скорочення чисельності наявного населення складає: - 463 особи. Кількість
народжених складає 224 осіб, кількість померлих - 559 осіб. Основним фактором
зменшення чисельності населення в районі, як і в цілому в області, є його природне
скорочення (- 335 осіб).

Міграційна ситуація в регіоні, як і загалом у країні, зумовлена реаліями сучасної
соціально-економічної ситуації. Сальдо міграції у звітному періоді склало: -128 осіб.

Національний склад населення району: українці – 96%, росіяни – 2%, білоруси – 1%, інші
– 1%. Організації національних меншин відсутні. Злочини на міжетнічній основі не
зареєстровані. Міжетнічні конфлікти відсутні. Протестні та інші масові акції об’єднань
національних меншин не проводились.

В районі вживаються заходи щодо забезпечення реалізації державної молодіжної та
сімейної політики, розвитку сімейних форм виховання дітей, забезпечення соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ведеться Єдиний електронний банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. На
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обліку перебуває 212 дітей, з них 93 дітей, які опинилися в складних життєвих
обставинах і проживають у 32 сім’ях та 119 дітей – сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Протягом звітного року поставлено на облік 46 малолітніх дітей
із сімей, які потрапили у складні життєві обставини. Сімейними формами виховання
охоплено 91,7%.

В районі функціонує дитячий будинок сімейного типу, виховується 4 дітей та 1
прийомна сім’я, де виховується 1 дитина позбавлена батьківського піклування.

Щомісяця при райдержадміністрації проводяться засідання комісії з питань захисту прав
дитини, розглядаються питання про забезпечення соціально – правового захисту дітей
та профілактику правопорушень серед неповнолітніх. Проведено 13 засідань комісії,
розглянуто 53 питання, з них 5 - про доцільність позбавлення батьківських прав у
судовому порядку, 5 - про призначення опіки/піклування над дітьми - сиротами, дітьми,
позбавленими батьківського піклування, 1- припинення опіки, 2 – про повернення дітей в
сім’ю матері, 2 – до влаштування дітей в прийомну сім’ю, соціальний супровід,
затвердження міждисциплінарних команд.

Постійно проводяться профілактичні бесіди з батьками про виконання ними батьківських
обов’язків стосовно виховання та утримання своїх дітей, та індивідуальні профілактичні
бесіди з підобліковими категоріями дітей. Проведено рейди по виявленню безпритульних
дітей на території району (не виявлено), обстежено сім’ї схильні до складних життєвих
обставин. Проведено профілактичну роботу з продавцями продовольчих магазинів щодо
недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім. Попереджено 6
посадових осіб.

Забезпечено соціальний супровід сімей, які потребують комплексного підходу для
вирішення складних життєвих обставин. З початку 2019 року під соціальним супроводом
перебувало 18 сімей (в них 45 дітей), які опинилися у складних життєвих обставинах. За
результатами проведених заходів 14 сімей було знято з соціального супроводу, у тому
числі 13 сімей, які досягли позитивних результатів.

На постійному контролі перебуває питання збереження житлових та майнових прав
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (порушень не виявлено);
дотримання чинного законодавства України щодо праці неповнолітніх (порушень не
виявлено).
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Відповідно до чинного законодавства України, розпоряджень голови Кіровоградської
обласної та районної державних адміністрацій у 2019 році вжито заходи щодо
забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом за
кошти субвенції з державного бюджету. Всього у 2019 році на придбання квартир
перераховано 2,2 млн.грн. для 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Придбано і передано у власність 1 будинок і 4 квартири для 5 дітей (м. Мала
Виска, смт Смоліне, м. Новомиргород), освоєно 1,3 млн.грн. На рахунках 2 осіб
налічується 0,9 млн.грн.

Протягом 2019 року на квартирний облік поставлено 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.

Забезпечено виконання заходів програми «Національного плану дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини на 2019 - 2021 рік», протягом року з районного
бюджету профінансовано 26,3 тис.грн.

Оформлено та видано 114 посвідчень батькам багатодітної сім’ї та 194 посвідчення та
122 тимчасові довідки про статус дитини з багатодітної сім’ї, для користування пільгами,
згідно чинного законодавства України.

Розвиток фізичної культури і спорту

Вжито заходи щодо виконання завдань програми у частині розвитку масових видів
спорту.

Усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи в районі охоплено 12,0% населення від
загальної кількості населення району. Функціонує дитячо - юнацька спортивна школа, в
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якій займається 326 вихованців (сіл Злинка, Лозуватка, Оникієве, Плетений Ташлик,
Мануйлівка, Хмельове та смт Смоліне).

Матеріально – технічна база спортивних закладів району налічує 69 спортивних
майданчиків, 12 футбольних полів, 13 спортивних залів.

Проведено: 26 спортивних змагань серед команд підприємств, установ організацій,
фізкультурно-спортивних клубів сільських рад, зокрема, з олімпійських видів спорту:
кубок та чемпіонат району з футболу, чемпіонат з волейболу, тенісу настільного;
спортивно-масові заходи (до Дня Перемоги, Дня Конституції України, Дня Незалежності
України, Дня фізичної культури і спорту тощо). Серед змагань з неолімпійських видів
спорту особливою популярністю користується більярд, шахи та шашки. Всього в
районних заходах взяли участь 3410 осіб.

Спортсмени району взяли участь у обласних змаганнях з футболу та тенісу
настільного. У 2019 році для допризовників району - учнів випускних класів
загальноосвітніх шкіл проведено військово-патріотичні збори та районні змагання
допризовної молоді в с. Мар’янівка, переможці взяли участь у обласному патріотичному
проекті «Захисник Кіровоградщини» та в обласних змаганнях допризовної молоді в місті
Олександрії, де посіли 1 місце.

Спортсмени району взяли участь у чемпіонаті України з окремих видів пауерліфтингу у
листопаді 2019 року у місті Олександрія. За результатами змагань 2 спортсменів із села
Велика Виска посіли 1 місце та виконали норматив кандидата у майстри спорту . 1
спортсмен із села Оникієве отримав звання « Майстер спорту України» з пауерліфтингу.

Спортивною громадськістю взято участь у Всеукраїнському місячнику «Спорт для всіх спільна турбота». За рахунок коштів різних джерел фінансування проведені роботи по
69 спортивних майданчиках.

Проведено 4 засідання районної координаційної ради з питань популяризації серед
населення оздоровчої рухової активності.
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Для активних учасників районних та обласних заходів організовано екскурсійну поїздку
визначними місцями Кіровоградської та Черкаської областей.

Кошторисні призначення з урахуванням змін за 2019 рік по районному бюджету по галузі
фізична культура і спорт склали 1056,3 тис.грн. Фактичні видатки склали 906,0
тис.грн., або 85,8%.

Культурний простір та збереження культурної спадщини

Протягом року здійснювалась реалізація державної політики у галузі культури,
мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної та музейної справи.

Проведено ряд культурно - мистецьких заходів на рівні району. Взято участь у
Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсах. В районі щороку реалізуються 14
районних культурно-мистецьких проектів: концертний проект «Творчі зустрічі», обмінний
концертний проект «Дивосвіт аматорського мистецтва Маловисківщини», свято
театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти», районне свято хореографії «На крилах
танцю», конкурс талановитої обдарованої молоді «Зелен клен», який традиційно
проходить на базі Великовисківського СБК, районний огляд - конкурс вокально-хорового
мистецтва «Калиновий спів», фестиваль-конкурс української пісні «Співуча Вись»,
конкурс різдвяної обрядової пісні «Різдвяні дзвіночки», що сприяють підтримці та
розвитку талановитих громадян району, та відродженню культури на селі, виставковий
«Українська майстерня» та краєзнавчий «Обрії рідного краю», націлені на збереження
музейної та культурної спадщини району та виявлення нових народних майстрів.

В районному будинку культури створено експозиційну кімнату «Українська світлиця кінця
ІХ-ХХ століття».

Для задоволення культурних потреб населення району функціонує 23 клубні заклади на
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7088 глядацьких місць, 16 бібліотек з бібліотечним фондом 213380 примірників,
початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, музей історії та 3 краєзнавчі
музеї на громадських засадах, 8 народних колективів.

У 2019 році на зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури освоєно 99,3
тис.грн. коштів місцевих бюджетів (придбання музичних інструментів, сценічних
костюмів). На проведення поточних ремонтів та протипожежних заходів
профінансовано 616,0 тис.грн. За рахунок коштів державного бюджету профінансовано
653,0 тис.грн. на капітальний ремонт Великовисківського сільського будинку культури,
роботи продовжуються.

Музейний фонд складає 2125 експонатів. Протягом звітного року організовано та
проведено 62 екскурсії, відвідало 3,2 тис. осіб, організовано 5 пересувних виставок.

Бібліотечними закладами району проведено 658 масових заходів, з них на селі 418
(патріотичні заходи, вуличні акції, свята, лекції, бесіди, пізнавальні ігри, диспути,
спортивні заходи, творчі майстерні, флеш-моби, конкурси тощо).

Продовжують працювати бібліотечні проекти «Вища народна школа для дорослих» та
«Школа етикету» на базі Маловисківського районного бібліотечно - інформаційного
центру. До мережі Інтернет підключено 5 бібліотечних закладів. На поповнення
бібліотечного фонду профінансовано 4,0 тис.грн.

На території району, відповідно державного реєстру, знаходиться 44 пам’ятки історії, 4
пам’ятки архітектури та 9 пам’яток археології.

З органами місцевого самоврядування району укладено 33 охоронні договори,
виготовлено 25 облікових карток та визначені відповідальні особи щодо охорони
культурної спадщини. Заходи щодо паспортизації об’єктів культурної спадщини в районі
не проводилися, в зв’язку з відсутністю фінансування.

Кошторисні призначення з урахуванням змін за 2019 рік по галузі культура і мистецтво
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склали 7857,1 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 7703,8 тис.грн, по
спеціальному – 153,3 тис.грн. Фактичні видатки склали 7537,1 тис.грн.

Видатки районного бюджету на утримання закладів культури, при кошторисних
призначеннях з урахуванням змін склали 3221,0 тис.грн. (95,5% до призначень). Із них
направлено на виплату заробітної плати – 82,2%, енергоносії – 13,5%, інші послуги –
4,3%.

Платні послуги у 2019 році склали 83,3 тис.грн., з них орендна плата – 13,8 тис. грн., які
використані на розвиток закладів культури.

Використання потенціалу туристичної та курортно – рекреаційної сфери

На території району діють 7 туристичних маршрутів, до яких включені пам’ятки історично
– культурної спадщини, а саме: «Стежками рідного краю», «Дендрарій ім. Єрмолаєва»,
«Партизанськими шляхами», «Каскади», «Церквами Маловисківщини», «Славетний
генерал з почуттям гідності - О.В. Самсонов», «Шляхами бойової слави», оновлювались
діючі.

В рамках підвищення рівня обізнаності населення про туристично – рекреаційні
можливості району виготовлено буклетну продукцію: «Стежками рідного краю»,
«Шляхами бойової слави», «Видатні люди Маловисківщини. Перебийніс Г.М.», «Шляхами
бойової слави», «Бровченко В.Я. Творчість наших земляків» та банерну продукцію.

В районі організовано та проведено 30 заходів етнокультурного спрямування. На базі
районного будинку культури організовано та проведено VІІ фестиваль колядок та
щедрівок «Різдвяні дзвіночки», на базі Великовисківського будинку культури відбувся
VІ-й фестиваль обдарованої та творчої молоді «Зелен клен». Розвивається спортивно
– туристичний туризм, на базі Великовисківської загальної школи організовано та
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проведено районний зліт військово – патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Організовано та проведено 7 виставок майстрів декоративно - ужиткового мистецтва та
2 гастрономічні виставки – ярмарки.
З метою забезпечення прав жителів району на активний відпочинок рекреаційного
характеру на території Злинської, Мар’янівської, Хмелівської, Миролюбівської,
Копанської сільських рад біля водоймищ облаштовані місця для відпочинку та
рибальства. На території Оникіївського лісництва, в лісовому урочищі «Чобіток»
розташована агрооселя для відпочинку подорожуючих. Ведеться робота з розвитку та
популяризації сільського зеленого туризму. Діє зелена садиба в с. Миролюбівка.
Відбулися культурно – пізнавальні екскурсії серед дітей шкільного віку по Україні,
області, району. Взято участь у панельній дискусії «Сучасні тенденції розвитку
регіонального туризму» в рамках Міжнародної агропромислової виставки
«АГРОЕКСПО-2019» та представлено туристичний потенціал району - туристичні
маршрути. Туристичний потенціал району висвітлено на сайті районної державної
адміністрації. Створено туристичні гуртки пішохідного та екскурсійного напрямків
(дитячий туризм в освітніх закладах району).

Розбудова інформаційного простору та громадянського суспільства

Інформаційний простір Маловисківського району представлений системою друкованих і
електронних засобів масової інформації.

В районі діє районна газета «Маловисківські вісті», тираж за 2019 рік – 2000 примірників.
У звітному періоді висвітлювались результати роботи райдержадміністрації та органів
місцевого самоврядування, проведення заходів до державних, професійних свят,
організованих райдержадміністрацією та районною радою, новини економічного та
соціального життя району.

Створено систему обліку публічної інформації, яка розміщена у рубриці «Доступ до
публічної інформації» офіційного сайту райдержадміністрації і постійно оновлюється.
Протягом 2019 року до райдержадміністрації надійшло 38 запитів на публічну
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інформацію. Судових позовів про порушення у сфері доступу до публічної інформації до
райдержадміністрації не надходило.

З метою оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, на веб-сайті
облдержадміністрації у рубриці «Доступ до публічної інформації» створено підрубрику
«Публічні документи», у якій за 2019 рік було оприлюднено 34 проекти рішень.

Придбано програмне забезпечення для системи електронного документообігу у
райдержадміністрації.

Діє сторінка райдержадміністрації в соціальній мережі Фейсбук (посилання: https://www.
facebook.com/Mala.Viska.RDA
) та районна програма сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства
Маловисківського району на 2017-2020 роки.

Проведені заходи щодо реалізації у 2019 році Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки.

З метою забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики при райдержадміністрації діє Громадська рада. У 2019 році сформовано новий
склад ради, проведено 3 засідання з актуальних питань.

На території району зареєстровані районні громадські організації, які поділяються на
спортивні, ветеранські, молодіжні, організації інвалідів, національно-культурні, дитячі
тощо. Найбільш структурованими серед об'єднань громадян є районна організація
ветеранів України, громадське об’єднання Маловисківське районне товариство учасників
антитерористичної операції, районна організація Української спілки ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), Маловисківська місцева організація
Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос», Маловисківська
районна організація інвалідів Кіровоградської обласної організації інвалідів «Союз
організацій інвалідів України».
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З метою належної координації дій щодо надання допомоги учасникам АТО (ООС)
призначено радника голови районної державної адміністрації з питань надання
допомоги учасникам антитерористичної операції.

В районі активізований волонтерський рух. Особливу увагу благодійники приділяють
тимчасово переміщеним особам, учасникам АТО (ООС) та сім’ям загиблих. У 11-ти
закладах загальної середньої освіти району діють 20 волонтерських загонів.

При райдержадміністрації створена та функціонує комісія сприяння додержанню
законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Проведено засідання «круглих столів»: «Конвенція ООН про права дитини», «Чи можна
запобігти жорстокості», «Європейський вибір України: «за» та «проти», «Ні насильству»,
«Проблеми та перспективи розвитку дитячо-юнацького туризму в Кіровоградській
області», «Стоп булинг».

Соціальна реклама розміщувалася на Біг-бордах та постерах за тематикою:
«Відзначення державних та релігійних свят», «Військова служба за контрактом».

З метою удосконалення системи інформування населення через районну газету
«Маловисківські вісті», як єдиного джерела масової друкованої інформації у районі,
зміцнення матеріально – технічної бази редакції, поповнення статистичних даних району
економічними доповідями, бюлетенями, збірниками, експрес-інформаціями, створення
локальної мережі для оперативного інформування та швидкого реагування діє програма
розвитку інформаційного простору Маловисківського району на 2016-2020 роки.

Основні проблемні питання розвитку району, які не вирішені у 2019 році і потребують
вирішення, враховані у програмі економічного і соціального розвитку Маловисківського
району на 2020 рік.
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Проект вносить голова РДА

МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від

2020 року

№
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м. Мала Виска

Про звіт голови районної
державної адміністрації

про виконання Програми

економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2019 рік

На підставі пункту 28 частини 1 статті 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
заслухавши і обговоривши звіт голови районної
державної адміністрації про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Маловисківського
району на 2019 рік,

районна рада

В И Р І Ш И Л А:
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1.Звіт голови районної державної адміністрації «Про
виконання Програми економічного і соціального
розвитку Маловисківського району на 2019 рік»
затвердити.
2.Роботу районної державної адміністрації по виконанню Програми економічного і
соціального розвитку Маловисківського району на 2019 рік визнати задовільною.

3.Районній державній адміністрації, структурним підрозділам райдержадміністрації,
територіальним органам міністерств та відомств України в районі посилити роботу в
напрямку здійснення організаційних заходів щодо виконання основних показників,
передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Маловисківського району
на 2020 рік, яких не було досягнуто у звітному періоді.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради

С.СОСНОВСЬКА
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