Публічний звіт голови райдержадміністрації

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення засідання Ради регіонального розвитку Маловисківського району, яке
відбудеться
17
січня
201
9
року о 1
0
.00 год. в
сесійному
залі
Маловисківської
районної
ради

за адресою: м.Мала Виска, вул. Центральна, 78 (другий поверх)

Під час засідання відбудеться представлення публічного звіту голови Маловисківської
районної державної адміністрації СОРОКИ Павла Володимирович про найбільш вагомі
результати розвитку Маловисківського району за 2014-2018 роки та першочергові
проекти і завдання, які заплановано реалізувати в Маловисківському районі у 2019-2021
роках.

Запрошені: начальники управлінь, відділів райдержадміністрації, посадові особи органів
місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, керівники підприємств, установ,
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організацій району, представники бізнесу, Громадська рада при районній державній
адміністрації, представники громадських організацій, районна газета «Маловисківські
вісті».

Публічний звіт

голови районної державної адміністрації СОРОКИ П.В.

про найбільш вагомі результати розвитку Маловисківського району за 2014-2018 роки

та першочергові проекти і завдання, які заплановано реалізувати в Маловисківському
районі у 2019-2021 роках

Маловисківський район є адміністративно – територіальною одиницею Кіровоградської
області. Площа району складає 1248 кв. км, 4,7% території області. До складу району
входять 44 сільські населені пункти. Кількість місцевих рад: Маловисківська районна
рада та 14 сільських рад.

Відповідно до:

рішення Кіровоградської обласної ради від 14 серпня 2015 року №780 «Про утворення
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади», в результаті об’єднання
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Маловисківської міської ради, Паліївської, Олександрівської та Первомайської сільських
рад, утворено Маловисківську міську об’єднану територіальну громаду з центром у місті
Мала Виска;

розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 14 квітня
2017 року №183-р «Про затвердження Висновку на відповідність проекту рішення
Смолінської селищної ради «Про добровільне об'єднання територіальних громад»,
рішення Смолінської селищної ради від 30 травня 2017 року №224 «Про добровільне
об'єднання територіальних громад», створено Смолінську селищну об’єднану
територіальну громаду шляхом об'єднання Смолінської селищної ради та Березівської
сільської ради з центром у смт Смоліне;

постанови Центральної виборчої комісії від 12 жовтня 2018 року №156 «Про перші
вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і
відповідних сільських, селищних, міських голів
23 грудня 2018 року», на 23
грудня 2018 року призначено вибори сільського голови Мар'янівської сільської
об’єднаної територіальної громади.

Щороку рішенням Маловисківської районної ради затверджується Програма
економічного і соціального розвитку Маловисківського району на відповідний бюджетний
рік. В Програмі враховано стратегічні пріоритети, цілі, напрями Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року.

За структурою район є сільськогосподарським. Площа земель сільськогосподарського
призначення складає 108072,05 га, у тому числі: ріллі – 99904,76 га. Ліси та лісовкриті
землі - 7158,10 га. Налічується 1528,55 га земель водного фонду.

Здійснюється оновлення сільськогосподарської техніки.

Протягом 2014-2018 років обсяг інвестицій на її придбання склав 191,3 млн.грн. (власні
кошти підприємств).
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Значне місце в промисловості району займає добувна галузь. Продовжується
будівництво Новокостянтинівської шахти ДП «Схід ГЗК», на що залучаються власні
кошти (освоєння капітальних вкладень з початку будівництва складає 14,0% від
загальної вартості будівництва).

Дорожньо-транспортний комплекс є важливою складовою частиною в структурі
економіки району.

У 2014-2018 роках проведено капітальний та поточний ремонти:
- автомобільних доріг загального користування місцевого значення на загальну суму
48,0 млн.грн., з яких 9,9 млн.грн. - кошти державного бюджету;
- вулиць і доріг комунальної власності на загальну суму 12,7 млн.грн., з яких 1,9
млн.грн.- кошти державного бюджету, 10,8 млн.грн. - кошти місцевих бюджетів.

Зокрема, у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету відремонтовано 9,25 км
автомобільних доріг загального користування місцевого значення на загальну суму
9880,0 тис.грн.

У рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку
автомобільних доріг загального користування у Кіровоградській області у 2017 році
виконано поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування
територіального значення Т-24-01 Городище –Шпола – Новоукраїнка – Бобринець Устинівка на ділянці км 100+070-127+129 (окремими ділянками), освоєно 7746,1 тис.грн.

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху, відновлено 41,3 км мереж зовнішнього
освітлення на загальну суму 2183,9 тис.грн. (кошти місцевих бюджетів), встановлено 593
світлоточки.
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Термін реалізації-2014 -2018 роки.

У гуманітарній сфері забезпечено стабільне функціонування закладів та поліпшення
якості надання ними послуг населенню.

У 2014-2018 роках на покращення матеріально-технічної бази по галузі «Освіта»
спрямовано більше 20,0 млн.грн.

Зокрема:

Будівництво спортивного майданчика (футбольного поля зі штучним покриттям) для
Великовисківської ЗШ І-ІІІ ст., на загальну суму
1537,2 тис.грн., з яких: 749,5
тис.грн. – кошти державного бюджету,
787,7 тис.грн. - кошти районного
бюджету.

Термін реалізації – 2018 рік.

Реконструкція частин будівель закладів освіти під ДНЗ на 40 місць, на загальну суму
2726,5 тис.грн., з яких: 437,4 тис.грн. - кошти державного бюджету,
2289,1
тис.грн. - кошти місцевих бюджетів, а саме:

-Якимівської ЗОШ І-ІІІ ст. під ДНЗ на 20 місць на загальну суму 1320,6 тис.грн.

-Злинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 під ДНЗ на 20 місць на загальну суму
тис.грн.

1405,9

На матеріально-технічне забезпечення, з метою їх належного функціонування, за
рахунок коштів різних джерел освоєно 245,2 тис. грн.
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Термін реалізації – 2016 рік.

Капітальні ремонти будівель закладів освіти (утеплення фасадів, покрівель, заміна вікон
та дверей) на загальну суму 5608,3 тис.грн. з яких: 3021,8 тис.грн. - кошти державного
бюджету, 2260,1 тис.грн. – кошти місцевих бюджетів,
326,4 тис. грн.- кошти в
рамках угоди про соціальне партнерство з ДП «Схід ГЗК».

Термін реалізації – 2014-2018 роки.

Загалом реалізовано 12 проектів по 9 закладах освіти:
- Капітальний ремонт будівлі Плетеноташлицької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ст. (заміна вікон на металопластикові) - 232,7 тис.грн.
- Капітальний ремонт будівлі Мар’янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. (заміна
вікон на металопластикові) -234,1 тис.грн.
- Капітальний ремонт будівлі Злинської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ст. (заміна
вікон та дверей на металопластикові) - 321,9 тис.грн.
- Капітальний ремонт будівлі Злинської загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ст. (заміна
вікон та дверей на металопластикові) - 288,2 тис.грн.
- Капітальний ремонт будівлі Великовисківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
(заміна вікон на металопластикові) - 341,1 тис.грн.
- Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ ст. (утеплення фасадів,
покрівлі, заміна вікон та дверей) - 755,0 тис.грн.
- Капітальний ремонт будівлі Мар’янівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ст. 273,8 тис.грн.
- Капітальний ремонт покрівлі будівлі Великовисківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. - 1133,1 тис.грн.
- Капітальний ремонт будівлі Оникіївської ЗШ І-ІІІ ст. (заміна покрівлі головного
корпусу школи) - 1474,7 тис. грн.
- Капітальний ремонт Плетеноташлицької ЗШ І-ІІІ ст. - 227,3 тис.грн.
- Капітальний ремонт покрівлі Мануйлівського НВК - 226,5 тис.грн.
- Будівництво господарсько-питного водопроводу від водонапірної башти до
дитячого садка в с.Олексіївка – 99,9 тис.грн.

Реалізація проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» мікропроект
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«Покращення умов надання освітніх послуг для громади
смт Смоліне.
Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ДНЗ №1
«Теремок»», освоєно 744,6 тис. грн.

Термін реалізації - 2015 рік.

Капітальні ремонти спортивних залів на загальну суму 1125,8 тис.грн. з яких: 455,3
тис.грн. - кошти державного бюджету, 670,5 тис.грн. – кошти місцевих бюджетів.

Термін реалізації – 2016-2018 роки.
- Капітальний ремонт спортивного залу Плетеноташлицької ЗШ І-ІІІ ст. на загальну
суму 416,5 тис. грн.
- Капітальний ремонт покриття над спортзалом Оникіївської ЗШ І-ІІІ ст. на загальну
суму 709,3 тис. грн.

Придбання спортивної форми та спортивного інвентарю для закладів загальної
середньої освіти на загальну суму 376,5 тис. грн.

Термін реалізації – 2016-2018 роки.

Капітальний ремонт класу трудового навчання Якимівського НВК на загальну суму 79,0
тис. грн. (кошти районного бюджету).

Термін реалізації – 2017 рік.
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Капітальний та поточний ремонти котелень (придбання котлів, конвекторів) закладів
освіти на загальну суму 1378,4 тис.грн. (кошти місцевих бюджетів), з них 300,0 тис.грн.
–кошти обласного бюджету.

Термін реалізації – 2014-2018 роки.

Поточні ремонти закладів освіти (в тому числі їдалень та харчоблоків) на загальну суму
1818,0 тис.грн.

Термін реалізації – 2014-2018 роки.

Придбання обладнання для їдалень та харчоблоків на загальну суму
тис.грн.

608,9

Термін реалізації – 2014-2018 роки.

Придбання комп’ютерної техніки, навчальних кабінетів, мультимедійного обладнання,
підручників за рахунок коштів державного, місцевого та інших джерел фінансування на
загальну суму 2072,2 тис.грн., з яких 1482,1 тис.грн. – кошти державного бюджету.

Термін реалізації – 2014-2018 роки.

Придбання шкільних меблів для закладів освіти району на загальну суму
тис. грн., з яких 291,1 тис.грн. – кошти державного бюджету.

977,3
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Термін реалізації – 2014-2018 роки.

У 2018 році забезпечено реалізацію заходів в рамках реформи загальної середньої
освіти «Нова українська школа».

На потреби Маловисківського району передбачена субвенція з державного бюджету в
сумі 534,6 тис.грн. (співфінансування з районного бюджету
112,3 тис.грн.).

За досягнення у навчанні за програмою «Обдарована молодь» учням придбано 24
путівки в дитячий лікувально - оздоровчий табір «Сокіл» на загальну суму
116,0
тис.грн.(кошти районного бюджету).

Термін реалізації – 2017-2018 роки.

Придбання утеплених ангарів для шкільних автобусів (Копанська та Лозуватська ЗШ) на
загальну суму 322,0 тис.грн. (районний бюджет)

Термін реалізації – 2017-2018 роки.

Встановлення ігрових майданчиків на загальну суму 96,6 тис.грн. (районний бюджет).

Термін реалізації – 2017 рік.

Утворено юридичну особу - комунальну установу «Інклюзивно – ресурсний центр
Маловисківської районної ради Кіровоградської області» (рішенням сесії районної ради
від 20 листопада 2017 року №202). На забезпечення належного функціонування освоєно
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239,8 тис. грн., з яких 114,0 тис.грн. – кошти державного бюджету.

Термін реалізації – 2017-2018 роки.

У 2014-2018 роках на покращення матеріально-технічної бази по галузі «Культура»
спрямовано більше 5,0 млн.грн.

Зокрема:

У 2018 році відкрито музей історії Маловисківського району, в якому проведено
капітальний та поточний ремонти, оформлено експозиції, освоєно 1145,5 тис.грн. (кошти
районного бюджету).

Капітальний ремонт малого актового залу районного будинку культури на загальну суму
461,7 тис. грн, з яких 443,4 тис.грн. - кошти державного бюджету.

Термін реалізації – 2015 рік.

Капітальний та поточні ремонти закладів культури району (заміна покрівель, ремонт
сходової клітки, ремонт фасадів будівель, заміна вікон, дверей тощо) на загальну суму
2278,5 тис.грн.

Термін реалізації – 2015-2018 роки.

10 / 17

Публічний звіт голови райдержадміністрації

На зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району (придбання музичної
апаратури, комп’ютерної техніки, костюмів тощо) освоєно
1256,2 тис.грн.
(кошти місцевих бюджетів).

Термін реалізації – 2014-2018 роки.

У 2014-2018 роках на покращення матеріально-технічної бази по галузі «Охорона
здоров’я» спрямовано більше 22,0 млн.грн.

Зокрема,

У 2017 році відкриття 6 ліжок для гемодіалізу у відділенні анестезіології Маловисківської
центральної районної лікарні, освоєно 3942,3 тис. грн. (кошти державного бюджету).

За кошти Українського благодійного фонду у 2017-2018 роках придбано функціональні
лікарняні ліжка з матрацами і приліжковими тумбочками на суму 562,0 тис.грн.

У 2018 році будівництво сільської лікарської амбулаторії в с.Велика Виска на суму 6029,7
тис.грн., з яких 5419,7 тис.грн. - кошти державного бюджету.

Укладено договір на придбання автомобіля для медичних працівників даної амбулаторії
на суму 500,0 тис.грн.

У 2018 році розпочато ремонт покрівлі поліклініки Маловисківської ЦРЛ, кошторисною
вартістю 1473,0 тис. грн., профінансовано 500,0 тис.грн. (кошти в рамках Меморандуму
ДП «Схід ГЗК»).
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Капітальний ремонт покрівлі Плетеноташлицької лікарської амбулаторії на загальну суму
199,2 тис. грн.

Термін реалізації – 2016 рік.

Тривають роботи по капітальному ремонту будівлі Злинської амбулаторії загальної
практики - сімейної медицини, кошторисною вартістю
4407,30286 тис. грн.,
профінансовано 1522,9 тис. грн., з яких 997,6 тис. грн. - кошти державного бюджету,
525,3 тис. грн. – кошти місцевих бюджетів.

Поточні ремонти відділень Маловисківської ЦРЛ та закладів охорони здоров’я району на
загальну суму 2092,0 тис.грн.

Термін реалізації – 2014 -2018 роки.

Придбання обладнання для закладів охорони здоров'я району на загальну суму 4567,8
тис. грн.

Термін реалізації – 2014 -2018 роки.
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У 2016 році вручено ключі від шести кімнат відомчого гуртожитку Новокостянтинівської
шахти ДП «Схід ГЗК», забезпечено житлом 6 молодих спеціалістів – лікарів
Маловисківської центральної районної лікарні.

У 2016 - 2017 роках придбано 2 квартири для лікарів Маловисківської центральної
районної лікарні на загальну суму 600,0 тис.грн. (1 квартира - лікарю, учаснику АТО).

З квітня 2017 року по жовтень 2018 року по урядовій програмі «Доступні ліки» жителі
району отримали безкоштовні ліки на загальну суму 1692,5 тис.грн.

З 1 квітня 2018 року розпочато підписання декларацій між лікарями та населенням
району, станом на 20 листопада 2018 року підписано
22724 декларації.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №719
«Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в
антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які
брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов», учаснику
антитерористичної операції ЗАВІТРЕНКО Миколі Миколайовичу, придбано квартиру в м.
Кропивницький, загальною площею 46.39 кв.м., вартість – 505,2 тис.грн.

У 2018 році придбано 7 квартир для дітей-сиріт та особам з їх числа, в м. Мала Виска та
смт Смоліне, за кошти субвенції з державного бюджету, відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України № 877 від 15 листопада 2017 року, освоєно 1658,0 тис. грн.
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До кінця 2018 року, відповідно до розпоряджень голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації, планується придбання 9 квартир на загальну суму 1274,0 тис.
грн.

Перелік обʼєктів Маловисківського району,

що плануються реалізувати у 2019-2021 роках

Район

Населений пункт

Найменування об’єкту

(проектна або робоча назва)

Маловисків

ський

с. Велика Виска

Капітальний ремонт покрівлі Великовисківського ДНЗ "Рукавичка" по вул. Вигонній, 3 у с. Велик
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с. Мар’янівка

Капітальний ремонт будівлі Мар’янівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Мало

с. Злинка

Капітальний ремонт будівлі Злинської ЗОШ №1 І-ІІІ ст.(заміна покриття даху) с.Злинка, Маловис

с. Розсохуватка

Реконструкція частини будівлі Розсохуватської ЗШ І-ІІ ступенів під дошкільний заклад на 15 місц

с. Велика Виска

Капітальний ремонт корпусу початкових класів ЗШ І-ІІІ ступенів по пров.Шкільному,11, с. Велика

с. Хмелове

Будівництво приміщення харчоблоку з пральнею ДНЗ "Струмочок", на 65 місць за адресою: с. Х
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с. Оникієве

Спортивний майданчик для міні – футболу зі штучним покриттям у

Оникіїівській ЗШ І-ІІІ ст. за

с.Велика Виска

Капітальний ремонт спортивного залу Великовисківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів М

с. Плетений Ташлик

Реконструкція котельні ЗШ І-ІІІ ст. по вул. Центральна, 1 с. Плетений Ташлик Маловисківського

с. Хмелове

Капітальний ремонт системи опалення в «Хмелівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів» по ву

м. Мала Виска

Капітальний ремонт покрівлі поліклініки Маловисківської центральної районної лікарні по вул. Ш

с.Оникієве
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Реконструкція будинку культури с. Оникієве,вул. Центральна, 18, Маловисківського району, Кір

с.Велика Виска

Капітальний ремонт покрівлі будинку культури по вул. Центральній, 84 у с. Велика Виска Малов

м. Мала Виска

Будівництво енергогенеруючого об'єкта - електростанція з використанням енергії сонця

смт Смоліне

17 / 17

