Проект вноситься головою
Новомиргородської районної
державної адміністрації
РІШЕННЯ
від

2016 року

№
м .Новомиргород

Про затвердження програми
соціально-економічного та
культурного розвитку
Новомиргородського району
на 2016 рік
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, статті 17 Закону України ”Про місцеві державні
адміністрації”,
РА Й О Н Н А РАДА ВИ РІШ И Л А :

1. Затвердити програму соціально-економічного та культурного
Новомиргородського району на 2016 рік (додається).

розвитку

2. Рекомендувати районній державній адміністрації та органам місцевого
самоврядування:
забезпечити виконання завдань і заходів програми соціальноекономічного та культурного розвитку Новомиргородського району на 2016 рік;
передбачити кошти для реалізації завдань і заходів програми соціальноекономічного та культурного розвитку Новомиргородського району на 2016 рік.
під час формування проектів місцевих бюджетів на 2016 рік .
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
районної ради.

Голова районної ради

С. СОВЕНКО

ПРОГРАМА

соціально -економічного та культурного розвитку
Новомиргородського району на 2016 рік
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програму
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
Новомиргородського району на 2016 рік (далі - Програма) підготовлено у рамках
виконання законів України ”Про місцеві державні адміністрації” та ”Про місцеве
самоврядування в Україні” у частині формування програмних документів
економічного і соціального розвитку підвідомчих територій.
Методологічною основою розроблення Програми є:
- Закон України ”Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України” (стаття 11);
- постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 ”Про
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку та складання проекту державного бюджету” (із змінами і доповненнями).
Під час формування Програми враховано положення Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року.
Формування проекту Програми на 2016 рік здійснювалось в умовах:
- ускладнення економічної ситуації у країні через проведення в окремих регіонах
України антитерористичної операції;
- значного коливання курсу гривні до вільноконвертованих валют;
- дії постанов Кабінету Міністрів України :
а) від 01 березня 2014 року № 65 ”Про економію державних коштів та
недопущення втрат бюджету”;
б) від 05 березня 2014 року № 71 ”Деякі питання оптимізації державних
цільових програм і національних проектів, економії бюджетних коштів та
визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів
Розділ 1. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою програми економічного і соціального розвитку Новомиргородського
району є активізація інвестиційної діяльності, забезпечення ефективного
використання потенціалу економіки, динамічного розвитку інфраструктури для
створення належних умов життєдіяльності та підвищення добробуту населення
району.

Розділ ІІ. Структура Програми

Програма І.
Підвищення рівня
ефективності
використання
економічного потенціалу
району
1.А. Розвиток
інноваційного та
конкурентного
виробничого сектору
1.В. Зростання
конкурентоспроможності
аграрного сектору

1.С. Розвиток сільських
територій та розбудова
соціальної
інфраструктури

Програма ІІ.
Територіальна соціальноекономічна інтеграція і
просторовий розвиток

2.А. Розвиток
транспортно-транзитного
потенціалу

Програма ІІІ.
Запровадження сучасних
моделей та успішних
практик управління та
формування
інфраструктури
3.А. Вдосконалення
системи регіонального
управління

2.В. Розвиток сучасної
індустрії послуг як
основи
постіндустріального
поступу
2.С. Забезпечення
комфортного та
безпечного життєвого
середовища для людини
незалежно від місця її
проживання

1.Б. Підвищення ролі та
функціональних
можливостей міст у
подальшому розвитку
області

Розділ ІІІ. ПРОГРАМА 1. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РАЙОНУ
Метою програми є оптимізація структури промислового комплексу із
пріоритетним розвитком енерго- і ресурсозберігаючих технологій, підвищення
ефективності
використання
мінерально-сировинної
бази,
впровадження
енергозберігаючих заходів і технологій, обладнання та альтернативних джерел
енергії.

І. Напрям 1.А Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору
району

Промисловий комплекс району відіграє важливу роль. Проте, основні
фонди потребують оновлення і поповнення. Значними є затрати енергоресурсів на
виробництво продукції і надання послуг у різних галузях і сферах діяльності,
тощо.
Обсяг виробництва продукції залежить від кон’юнктури внутрішнього та
зовнішніх ринків, кризових явищ, ускладнень у відносинах із окремими країнами,
тощо.
Недостатньо
використовується
потенціал
добувної
промисловості
(буровугільний комплекс) та окремих галузей переробної промисловості.
1. Головні проблеми.
- недостатнє залучення інвестицій та обмеженість власних обігових коштів
підприємств для проведення модернізації та сучасного технічного переозброєння
галузі;
- призупинення виробничої діяльності ТОВ «Росина»;
- зменшення обсягів виробництва кормів у зв’язку з зменшенням
утримуваного поголів’я;
- недостатнє залучення інвестицій у розвиток району;
- недостатня забезпеченість агропромислових підприємств району
складськими та елеваторними потужностями для збереження врожаю зернових та
технічних культур.
2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Нарощування обсягів виробництва
промислової продукції та її реалізації на внутрішньому й зовнішньому ринках.
Основні завдання:
- розширення ринків збуту продукції;
- забезпечення максимального використання потужностей ТОВ ”Новомиргородський цукор”, ПАТ «Райагротехсервіс» та ПП „Шаруня”;
- підтримка місцевих товаровиробників у рамках реалізації проекту «Купуй
Кіровоградське».
2) стратегічний пріоритет 2: Підвищення ефективності використання
мінерально-сировинної бази району.
Основні завдання:
- пошук інвестора для реалізації проекту «Будівництво Пурпурівської
дільниці по видобутку та переробці бурого вугілля»;
- проведення розвідки та освоєння нових перспективних родовищ корисних
копалин.
3) стратегічний пріоритет 3: Підвищення конкурентоспроможності
харчової промисловості, розвиток мережевого співробітництва в галузі.
Основні завдання:

- завершення роботи по організації праці в дві зміни на ТОВ «Шаруня» з
додатковим створенням 5 робочих місць;
- відновлення виробничої діяльності та будівництво цеху для виробництва
продукції до кінця 2016 року по ТОВ «Росина».
4) стратегічний пріоритет 4: Розбудова інвестиційного потенціалу у
промисловості та стимулювання оновлення основних фондів.
Основні завдання:
- завершення будівництва та введення в експлуатацію Капітанівського
зернозберігаючого підприємства;
- продовження будівництва та часткове введення в експлуатацію
зернозберігаючого підприємства на базі СТОВ «Агролан» з насіннєвим
мінізаводом.
5) стратегічний пріоритет 5: Підвищення ефективності інноваційної
діяльності у промисловості, сприяння розвитку виробництва високотехнологічної
продукції добувної та харчової промисловості.
Основні завдання:
- впровадження міжнародної системи управління безпечністю харчової
продукції ( НАССР - НагагС Апаїузіз апсі СгШсаі Сопігоі Роіпіз) на ТОВ
«Новомиргородський цукор».
6) стратегічний пріоритет 6: Диверсифікація джерел енергопостачання,
підвищення рівня енергоефективності в районі та розвиток «зеленої економіки».
Основні завдання:
- забезпечення використання в повному обсязі відходів сільського господарства
(рослинництва) для виробництва біопалива;
- нарощування об’ємів виробництва альтернативних видів палива місцевими
виробниками;
- збільшення потужності електропостачання на цех по виготовленню
паливних брикетів КП «Новомиргородський Новобуд»;
- розвиток промислового виробництва в районі та збільшення обсягів
виробництва
шляхом
створення
сприятливих
умов
для
розвитку
конкурентоспроможного промислового комплексу району;
- освоєння та видобування місцевих природних ресурсів;
- розвиток мінерально-сировинної бази;
- вихід продукції на європейський ринок;
- забезпечення якісного збереження зернових та технічних культур;
- створення нових робочих місць;
- можливість товаровиробникам реалізовувати
врожай зернових та
технічних культур в період максимальної економічної ефективності;
- забезпечення підприємств агропромислового комплексу якісним посівним
матеріалом;
- забезпечення якості та безпеки харчового продукту;

- підвищення рівня ефективності використання енергетичних ресурсів, ско
рочення споживання природного газу;
- часткове вирішення регіональної екологічної проблеми (зменшення шкід
ливих викидів в атмосферу).
3. Очікувані показники та результати виконання основних завдань:
№ з/п
1.

1.1
2.
2.1.

Показник

2015 рік,
очікуване
75,3
у

О бсяг
виробництва
валової
продукції
сільгосппідприємствах, у цінах 2010 року,
% до попереднього року
Індекс пром ислової продукції виробництва харчових
продуктів, напоїв, % до попереднього року
Обсяг реалізованої пром ислової продукції у відпускних
цінах підприємств, усього, тис.грн.
Обсяг реалізованої харчової продукції
у відпускних цінах підприємств, тис.грн.

2016 рік,
прогноз
113,3

95,3

102,1

268438,9

268707,0

162012,9

162710,0

4. Механізми і засоби реалізації основних завдань:
Виконання основних завдань і реалізація проектів програми буде
здійснюватись за рахунок різних джерел фінансування, зокрема, коштів
державного бюджету та місцевих бюджетів; коштів міжнародної технічної
допомоги; власних коштів підприємств та інвесторів.
ІІ. Напрям 1.В. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору.
Новомиргородський район має значний ресурсний потенціал для формування
високотехнологічного аграрного сектору, розширення сировинної бази для
харчової промисловості, посилення експортних позицій України.
Загальна площа території району складає 103,221 тис.га, з них 89,7243 тис.га
або 86,9 % - сільськогосподарські угіддя.
В структурі сільськогосподарського виробництва району значну частину
складає галузь рослинництва - близько 84 %.
Сільськогосподарські
підприємства
переважно
спеціалізуються
на
виробництві зернових, зернобобових та технічних культур тоді, як господарства
населення - на вирощуванні картоплі, овочів, плодів та ягід.
1. Головні проблеми:
відсутність у сільськогосподарських товаровиробників дотримання
агроекологічних вимог;
- зменшення поголів’я в галузі тваринництва та наявність збитковості в
даній галузі через високу собівартість виробництва тваринницької продукції.

2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Підвищення доданої вартості в аграрній сфері.
Основні завдання:
- підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської
продукції, ефективності галузей, забезпечення стабільності ринків;
- проведення заходів щодо підвищення якості продукції аграрного сектору.
2) стратегічний пріоритет 2: Розвиток тваринницької галузі.
Основні завдання:
- проведення заходів щодо зменшення собівартості тваринницької продукції
на діючих малих тваринницьких фермах та поступова орієнтація галузі
тваринництва на створення високопродуктивних великих тваринницьких
комплексів з високим ступенем механізації;
- проведення підготовчої роботи з будівництва свинокомплексу потужністю
5,25 тис.гол. маточного поголів’я.
- збільшення обсягів виробництва тваринницької продукції;
- забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської
продукції шляхом створення мотивації до технологічного переоснащення і
модернізації галузей аграрного виробництва, дотримання агроекологічних вимог і,
як результат - виробництво більш якісної продукції;
- збереження українського села за рахунок використання переваг різних
форм господарювання, підтримки дрібного та середнього товаровиробника.
3. Очікувані показники та результати виконання основних завдань:
№
з/п
1

2

3

2016 до 2015,
%

2015 рік,
очік.

2016 рік,
прогноз

76,7

109,5

х

75,3

113,3

х

105660

110000

104,1

у т.ч.: у
сільськогосппідприємствах

93667

96600

103,1

соняш ник (у вазі після
доробки), тонн

31452

35200

111,9

Показники

Індекс валової продукції
сільського господарства
в усіх категоріях господарств,
%
Індекс валової продукції
сільського господарства
по сільськогосподарським
підприємствам, %
Виробництво основних видів
сільськогосподарської
продукції

в усіх категоріях господарств:
1)

зернові культури

(у вазі після доробки), тонн

2)

3)

4)
5)

2015 рік,
очік.

2016 рік,
прогноз

у т.ч.: у сільгосппідприємствах

27296

29900

109,5

цукровий буряк (фабричний),
тонн

147800

185650

125,6

у т.ч.: у сільгосппідприємствах

147800

185650

125,6

картопля, тонн

19129

20160

105,4

у т.ч.: у сільгосппідприємствах

21,5

21,5

100,0

овочі, тонн

7791

8260

106,0

-

-

-

514

514

100,0

-

-

-

м'ясо, тонн

2529

2532

100,1

у т.ч.: у сільгосппідприємствах

256

256

100,0

молоко, тонн

17813

17870

100,3

у т.ч.: у сільгосппідприємствах

1620

1621

100,1

яйця, тис. штук

12065

12250

101,5

-

-

-

у т.ч.: у сільгосппідприємствах
6)

плоди і ягоди, тонн
у т.ч.: у сільгосппідприємствах

7)
8)
9)

2016 до 2015,
%

Показники

№
з/п

у т.ч.: у сільгосппідприємствах

4. Механізми і засоби реалізації основних завдань:
Виконання основних завдань програми буде здійснюватись із використанням
коштів:
місцевих бюджетів - у вигляді співфінансування проектів, які передбачають
створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
сільськогосподарських товаровиробників - на оновлення техніки, придбання
насіння, засобів захисту рослин, обладнання тощо;
міжнародної технічної допомоги - на створення сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, на інші цілі;
населення - на придбання садивного матеріалу, молодняка тварин, продукції
тваринництва і рослинництва, овочів, картоплі тощо.
ІІІ. Напрям 1. С Розвиток сільських територій та розбудова соціальної
інфраструктури
Новомиргородський район на даний час нараховує 1 місто районного
значення, 1 селище міського типу, 47 сіл. Сільське населення станом на 01 січня
2015 року становило 14,7 тис.осіб, або 51,2 % від загальної чисельності населення
в районі.
Маючи значний потенціал, впроваджуючи сучасні технології і техніку та
демонструючи стабільність навіть у кризовий період, агропромисловий комплекс
не в змозі забезпечити достатню зайнятість для сільського населення, що

призводить до знелюднення сільських територій. Чисельність сільського
населення за 2014 рік зменшилась порівняно із 2010 роком на 1,1 %.
Згідно із статистичними даними в районі:
у 2 селах, або 4,2 %, зовсім відсутнє населення (с.Берегове - територія
Оситнязької сільської ради та с.Щербатівка - Рубаномостівської сільської ради)
у 6 селах, або 15,5%, чисельність населення становить менше 20 осіб
(с.Моргунівка, с.Сухолітовка, с.Г аннівка, с.Писарівка, с.Мостове, с.Левова Балка)
у 6 селах, або 9,3% - чисельність населення становить від 20 до
50 осіб.(с.Рівне, с.Крупське, с.Котовка, с.Іванівка, с.Бровкове, с.Пенькине).
У сільській місцевості зосереджено значну частину закладів освіти, охорони
здоров’я і культури - 86,8 % від загальної мережі району. Сучасна сільська
інфраструктура, в більшості, знаходиться у вкрай занедбаному стані і для
виправлення ситуації потребує значних інвестицій.
Рівень розвитку інфраструктури у сільській місцевості є вкрай недостатнім.
Забезпечені водопроводами 7 населених пунктів (м.Новомиргород, с.Пурпурівка,
с.Турія, с.Коробчине, с.Жовтневе, с.Мартоноша, с.Йосипівка).
На території району знаходяться 1 міська рада, 1 селищна рада та
20 сільських рад, з яких освітлено 13 рад. Не відновлено зовнішнє освітлення по 9
сільських
радах
(Пурпурівської,
Рубаномостівської,
Шпаківської,
Костянтинівської, Веселівської, Мартоноської, Оситнянської, М ар’ївської,
Кам’янської сільських рад).
Регулярним пасажирським сполученням не охоплено 8,8% сільських
населених пунктів, у тому числі через критичний стан автомобільних доріг
(с. Оситна, с. Шпакове, с. Пенькине,с. Бровкове.)
1. Головні проблеми:
- недостатня державна фінансова підтримка виробництва сільськогоспо
дарської продукції;
- відсутність фінансування
на проведення капітального та поточних
ремонтів автомобільної дороги Т-12-09 Новомиргород - Олександрівка;
- незадовільний стан дорожнього покриття вулиць та доріг комунальної
власності району, доріг загального користування;
- незадовільний стан мостових споруд району;
- недостатнє фінансування на медикаменти для лікування пільгових
категорій хворих;
- на недостатньому рівні забезпечено обсяги бюджетних видатків на
фінансування сфери фізичної культури і спорту та зміцнення кадрового
забезпечення галузі;
- низька ефективність проведення спортивно-масових заходів в сільській
місцевості;
- недостатня матеріально-технічна база закладів освіти, фізичної культури і
спорту, лікувально-профілактичних закладів;

- недостатня фінансова підтримка для вирішення питань щодо вуличного
освітлення;
- експлуатація застарілих кабельних та повітряних ліній електромереж;
- наявність несанкціонованих сміттєзвалищ та поводження з твердими
побутовими відходами;
2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Розвиток аграрного бізнесу, підприємств
виробничої галузі та сфери послуг.
Основні завдання:
- розвиток аграрного бізнесу;
- розширення підтримки дрібного та середнього товаровиробника;
- створення умов для соціального розвитку села, стійкої мотивації до
соціальної відповідальності бізнесу в аграрному секторі та суміжних секторах
виробництва;
- підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської
продукції, підвищення ефективності галузей, забезпечення стабільності ринків.
2) стратегічний пріоритет 2: Поліпшення якості автомобільних доріг,
забезпечення
населених
пунктів
централізованим
водопостачанням
та
водовідведенням.
Основні завдання:
- ремонт доріг у напрямку Новомиргород - Олександрівка;
- ремонт вулиць та доріг комунальної власності району, доріг загального
користування.
3) стратегічний пріоритет 3: Розвиток соціальної інфраструктури села.
Основні завдання:
- придбання медичного обладнання для лікувальних закладів району
(фізіотерапевтичної та кардіологічної апаратури);
- надання безкоштовного медикаментозного лікування для пільгових
категорій хворих;
- ремонт хірургічного корпусу РТМО (хірургічне, терапевтичне, реанімацій
не відділення) та переведення котельні корпусу на альтернативні види палива;
- забезпечення належного проведення районних сільських спортивних ігор,
змагань;
- вирішення питання введення штатних одиниць інструкторів по роботі з
молоддю при сільських радах;
- забезпечення підвезення учнів до загальноосвітніх навчальних закладів;
- реорганізація закладів освіти району (Оситнязька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів у Оситнязький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня
школа
І-ІІ
ступенів-дошкільний
навчальний
заклад”; Петроострівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів у Петроострівську загальноосвітню школу

І-ІІ ступенів; Канізька загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів у Канізьку
загальноосвітню школу І-ІІ ступенів);
- працевлаштування вивільнених педагогічних працівників;
- відновлення та підвищення експлуатації якостей мереж вуличного освіт
лення шляхом встановлення енергозберігаючих світильників;
- проведення паспортизації земельних ділянок для збору та переробки
твердих побутових відходів;
- впровадження роздільного збирання та новітніх технологій щодо
переробки твердих побутових відходів, оснащення сучасними сміттєвозами та
контейнерами;
- поліпшення якості обслуговування населення у сфері поводження з
твердими побутовими відходами.
3. Очікувані показники та результати виконання основних завдань:
- покращення якості надання медичних послуг у закладах охорони здоров'я
району;
- підвищення рівня матеріального забезпечення закладів охорони здоров'я
району;
- забезпечення реалізації заходів, спрямованих на розвиток фізичної
культури і спорту в сільській місцевості;
- поліпшення підготовки та виступів збірної команди району в обласних та
Всеукраїнських змаганнях та турнірах;
- забезпечення рівного доступу всіх дітей та молоді до якісної освіти;
- створення умов для підвезення дітей і вчителів, до місць навчання і додому
згідно розробленої районної програми «Шкільний автобус на 2016 рік»;
- забезпеченість безпеки пересування учасників дорожнього руху;
- зменшення витрат на експлуатацію мереж зовнішнього освітлення,
кількості аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення;
- покращення екологічного та санітарного стану населених пунктів;
- забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської
продукції шляхом створення мотивації до технологічного переоснащення і
модернізації галузей аграрного виробництва, дотримання агроекологічних вимог і,
як результат - отримання більш якісної продукції;
- забезпечення розвитку
агропромислового комплексу в цілому та
збереження українського села за рахунок використання переваг різних форм
господарювання, підтримки дрібного та середнього товаровиробника;
- поліпшення умов для збільшення кількості перевізників здійснювати
перевезення пасажирів на території району;
- поліпшення транспортного обслуговування населення району.

4. Механізми і засоби реалізації основних завдань:
Виконання основних завдань і реалізація проектів програми буде
здійснюватись:
1) через
залучення до участі у розвитку сільських територій
сільгосподарських товаровиробників та інших підприємств;
2) за рахунок коштів:
- місцевих бюджетів - на співфінансування проектів, на виконання робіт,
пов’язаних із утриманням, капітальним ремонтом і реконструкцією автомобільних
доріг загального користування, на інші проекти;
- міжнародної технічної допомоги;
- громадських організацій та населення.
ІУ. Напрям 1.Б Підвищення ролі та функціональних можливостей міста у
подальшому розвитку району
Міське населення району складає 14,0 тис. осіб (48,8% до загальної
чисельності населення району). Основна кількість підприємств, установ та
організацій, які надають можливість працевлаштування населення, зосереджена в
місті. На достатньому рівні налагоджене міжміське та міжобласне транспортне
сполучення. На території міста розташована районна дитячо-юнацька спортивна
школа «Колос», в якій діють відділення з волейболу, пляжного волейболу,
боротьби греко - римської, баскетболу, футболу, футзалу, легкої атлетики, шахів,
де займаються 326 учнів та стадіон «Колос». В місті діють дитяча школа мистецтв
та районний краєзнавчий музей, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, в
якому проходять навчання 274 учні та центр дитячої та юнацької творчості.
1. Головні проблеми:
- відсутність фінансування державного та місцевого бюджету щодо розробки
містобудівної документації (генеральних планів населених пунктів, детальних
планів територій, планів зонування територій);
- висока вартість робіт з розробки містобудівної документації;
- відсутність фінансування на реконструкцію водопровідної мережі міста
Новомиргород.
2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Розвиток інфраструктури міст.
Основні завдання:
- планування в місцевих бюджетах коштів на розробку містобудівної
документації;
- замовлення розробки містобудівної документації при наявності відпо
відних асигнувань.
3. Очікувані показники:
- покращення інвестиційного клімату в районі;
- покращення надання послуг населенню з водопостачання;
- забезпечення населення міста Новомиргорода якісною питною водою.

4. Механізми і засоби реалізації основних завдань:
Виконання завдань і реалізація проектів цієї програми можливе через
залучення коштів:
- державного бюджету інвестиційного спрямування (субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам), бюджетних програм;
- міжнародної технічної допомоги;
- підприємств, організацій і установ, громадських організацій.

У. Орієнтовний фінансовий план Програми 1
Назва проектів

Термін реалізації проектів
дата початку
дата
закінчення

Освоєння на
01 січня
2016 року
тис.грн.
І. Напрям 1.А Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору.
Енергетика
Розробка програми енергоефективності Новомиргородського
2016
2020
40980,9
0,0
району на 2016-2020 роки і виконання її заходів
Усього: 1 проект
40980,9
0
ІІІ. Напрям 1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури.
Сільське господарство
2014
Введення в дію зернозберігаючого підприємства потужністю 75,6
2016
152000
60000
тис.тонн, створення 70 робочих місць у смт.Капітанівка
(" Капітанівське ЗЗП")
Оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських
2016
2016
257000
0,0
підприємств
Будівництво зерно - зберігаючого комплексу на базі СТОВ
2015
2017
30000
28200
"Агролан" потужністю 25 тонн на годину та створення 10
робочих місць
Створення свинокомплексу на території Мар'ївської сільської
2015
2017
50000
0,0
ради ТОВ "Златопіль", 20 робочих місць
Усього: 4 проекти
489000
88200
Напрям 1.Б Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку району
Реконструкція водопровідної мережі
м. Новомиргород
2013
2016
3423,2
Кіровоградської області
58,6
Усього:1 проект
3423,2
58,6
533404,1
Усього за програмою: 6 проектів
88258,6
Загальна
вартість,
тис.грн.

Потреба
на 2016 рік,
тис.грн.

36125,9
36125,9

92000

257000
5000

30000
384000

3364,6
3364,6
423490,5

Розділ ІУ. Програма 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і
просторовий розвиток
Метою програми є створення умов для розвитку регіонального ринку
послуг, підвищення рівня їх доступності, безпеки та якості; зміцнення
транспортного потенціалу району; стимулювання розвитку малого та
середнього бізнесу.

Напрям 2.А Розвиток транспортно-транзитного потенціалу
Сфера транспорту є однією з важливих сфер, які мають вагомий вплив на
стан розвитку району.
Транспортна інфраструктура району складається із 22 км залізничного
полотна, 411,7 км автомобільних доріг загального користування, у тому числі
332,5 км з твердим покриттям.
Надаються транспортні послуги підприємствами:
залізничного транспорту - підрозділами Шевченківської дистанційної
колії державного підприємства «Одеська залізниця»;
автомобільного транспорту - вантажоперевізниками, підприємством з
пасажирських перевезень (ПрАТ «Новомиргородське АТП-13545”)
та
фізичними особами - підприємцями.
1. Головні проблеми:
- відсутність поновлення автобусного парку ПрАТ „Новомиргородське
АТП-13545”;
- висока собівартість приміських перевезень;
- низький рівень платоспроможності жителів сільських населених пунктів;
- порівняно більша питома вага перевезень громадян, яким чинним
законодавством надано пільги на оплату проїзду;
- недостатньо якісний рівень інфраструктури автомобільних шляхів у
сільській місцевості.
2. Стратегічні пріоритети:
1)
стратегічний пріоритет 1: Розвиток автомобільного транспорту та
дорожньої (сервісної) інфраструктури.
Основні завдання:
- покращення якості та підвищення безпеки перевезень пасажирів
автомобільним транспортом загального користування;
- розвиток сервісної інфраструктури вздовж автодоріг;
- розроблення комплексу заходів та їх реалізація щодо розвитку мережі
автобусних маршрутів загального користування на території району,

забезпечення сільських населених пунктів автобусним сполученням з районним
центром, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування.
3. Очікувані показники та результати виконання основних завдань:
- збільшення обсягів перевезень пасажирів;
- оновлення рухомого складу автобусів;
- поліпшення транспортного обслуговування населення району.
4. Механізми і засоби реалізації основних завдань:
Виконання завдань та реалізація проектів програми буде здійснюватись із
залученням коштів із різних джерел: коштів державного та місцевих бюджетів;
власних коштів підприємств транспорту і населення, тощо.
ІІ. Напрям 2.В Розвиток сучасної індустрії послуг, як основи
постіндустріального поступу
На якість життя населення впливають такі фактори, як:
- стан основних фондів житлово-комунального господарства, стан
забезпечення населення питною водою належної якості і житлом, доступність і
рівень надання житлово-комунальних послуг тощо;
- рівень техногенного навантаження на навколишнє природне середови
ще, наявність екологічних проблем в районі, зокрема, накопичення твердих
побутових відходів;
- стан соціальної інфраструктури (освіти, культури, спорту, охорони
здоров’я тощо) і рівень надання послуг закладами, які діють у цій сфері.
На території міста діє КП «Новомиргородські муніципальні інженерні
мережі», яке надає послуги з водопостачання та водовідведення, прибирання
прибудинкових територій, вивіз сміття та ремонт житлового фонду. На балансі
підприємства знаходиться 31 житловий будинок та 1 котельня, яка відпускає
теплову енергію бюджетним установам та організаціям.
Технічний стан основних фондів житлового фонду та сфери житловокомунального господарства свідчить про посилення тенденції до їх стрімкого
зношування. Так, знаходяться в зношеному стані: 14,7 % водопровідних мереж
від загальної їх протяжності; 13,4 % каналізаційних мереж.
Забезпечені водопроводом - місто та 6 сільських населених пунктів;
каналізацією -місто.
Для потреб теплозабезпечення установ соціальної сфери району
використовується приблизно 1150 тонн вугілля, 541,0 тис.куб.м природного
газу, 480,0 куб.м дров та тріски, 185 тонн альтернативних видів палива. В
структурі енергоспоживання району частка традиційних видів палива складає
близько
94 %, а частка місцевого палива лише 6 %, хоча ресурсна база для
виготовлення місцевих видів палива є достатньою.

В районі налічується 33 котельні, з них 13 котелень, які використовують
природний газ, 18 - вугілля, 5 - альтернативні види палива.
Територія
району
характеризується
сприятливими
природнокліматичними умовами та наявністю різноманітних рекреаційних ресурсів.
Район має 132 пам’ятки культурної спадщини, із них 54 пам’ятки археології
(кургани), 78 пам’яток історії (пам’ятники) та філія обласного краєзнавчого
музею (музейно-природничий заповідник «Тобілевича» на хуторі Арсенівка
Веселівської сільської ради Новомиргородського району), що дозволяє
розвивати туризм.
Інформаційний простір району представлений системою друкованих і
електронних засобів масової інформації.
Галузь зв’язку є однією із найбільш стабільних та динамічних галузей
економіки району, яка забезпечує значні темпи росту послуг, поліпшення їх
якості та впровадження новітніх технологій.
В районі працюють суб’єкти ринку, які надають телекомунікаційні
послуги (телефонного, комп’ютерного зв’язку, проводового радіомовлення) і
послуги
поштового
зв’язку
центр
обслуговування
споживачів
№10 Кіровоградської дирекції УДППЗ "Укрпошта", стаціонарно-лінійна
дільниця №1 Кіровоградської філії ПАТ "Укртелеком", ПрАТ "Київстар",
ПрАТ "МТС Україна".
1. Головні проблеми:
- значна зношеність основних фондів та незадовільний технічний стан
житлово-комунального господарства;
- відсутність конкуренції на ринку послуг;
- складний фінансовий стан підприємств (збитковість, наявність заборго
ваності);
- застаріле енергоємне обладнання, високі питомі витрати та втрати
матеріальних і енергетичних ресурсів при виробництві та наданні комунальних
послуг;
- часткове забезпечення віддалених населених пунктів послугами
рухомого (мобільного) зв’язку;
- невідповідність
стану матеріально-технічної
бази, стану
та
забезпеченості бібліотечним фондом закладів культури району сучасним
вимогам і попиту споживачів через недостатній рівень фінансування видатків
розвитку галузі;
- невідповідність
стану матеріально-технічної
бази, стану
та
забезпеченості
технічними засобами, музичними інструментами закладів
культури району сучасним вимогам і попиту споживачів послуг культури і
мистецтва через недостатній рівень фінансування видатків розвитку галузі.

2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Надання якісних житлово-комунальних
послуг.
Основні завдання:
- проведення ремонту житлового фонду, комунікацій за рахунок
державного та місцевого бюджетів;
- впорядкування прибудинкових територій міста;
- покращення матеріально-технічної бази КП «Новомиргородські муні
ципальні інженерні мережі».
2) стратегічний пріоритет 2: Р озвиток регіонального ринку інформацій
них і комунікаційних послуг.
Основні завдання:
- збереження існуючої мережі провідного зв’язку;
- поповнення книжного фонду новою сучасною літературою;
- якісне надання бібліотеками, музеями культурно-дозвільних послуг
населенню району;
- розвиток мережі Інтернет на базі районних бібліотек.
3) стратегічний пріоритет 3: С прияння комплексному розвитку сфери
культури в регіоні.
Основні завдання:
- збереження існуючої мережі закладів культури;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;
- збереження і використання об’єктів культурної спадщини;
- розвиток галузі туризму в районі;
- якісне надання закладами культури клубного типу послуг населенню
району;
- забезпечення участі в обласних та Всеукраїнських оглядах, конкурсах та
фестивалях;
- підготовка та проведення соціально важливих культурно-мистецьких за
ходів, присвячених відзначенню ювілейних дат та державних свят.
3. Очікувані показники та результати виконання основних завдань:
- підвищення якості житлово - комунального обслуговування населення,
ліквідація критичного рівня зносу основних фондів у житлово - комунальному
господарстві;
- підвищення рівня інформаційних знань мешканців регіону;
- зміцнення та розвиток бібліотечних закладів;
- збереження та розвиток наявних об’єктів галузі культури;
- покращення якості надання закладами культури послуг населенню.

4. Механізми і засоби реалізації основних завдань:
Виконання основних завдань та реалізація проектів програми буде
здійснюватись за рахунок:
1) реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема проекти
ІІІ фази проекту ПРООН/ЄС "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду";
2) залучення коштів:
державного бюджету - на реалізацію проектів із реконструкції і
капітальних ремонтів мереж водопостачання, водовідведення, на впровадження
енергоефективного обладнання і матеріалів, котлів, на будівництво,
реконструкцію, капітальні ремонти закладів і об’єктів культури, на інші
проекти;
місцевих бюджетів - на фінансування та співфінансування проектів із
реконструкції і капітальних ремонтів теплових мереж, на впровадження
енергоефективного обладнання і матеріалів, котлів, на будівництво,
реконструкцію, капітальні ремонти закладів і об’єктів культури, проведення
культурно-масових заходів, на інші проекти;
підприємств і населення, а також інших джерел не заборонених чинним
законодавством України.
ІІІ. Напрям 2.С Забезпечення комфортного та безпечного життєвого
середовища для людини незалежно від місця її проживання
Демографічна ситуація в районі є складною переважно через природне
скорочення населення.
Основним завданням у вирішенні питань демографічного навантаження є
підвищення рівня зайнятості населення. Разом з тим на сьогодні у цій сфері
існує багато проблем, ситуація яких значно погіршилася через ускладнення
суспільно-політичної
та
економічної
ситуації
в
Україні.
Рівень
працевлаштування населення зменшився з 50,6% до 46,8 % .
Незважаючи на те, що середньомісячна заробітна плата в районі зростає, її
розмір є меншим ніж в області через те, що в районі значна частина працівників
працює у закладах бюджетної сфери та державного управління, де її розмір та
темп зростання є меншим від середньообласного показника.
В районі забезпечується своєчасне надання усіх видів соціальної допомоги
громадянам, які її потребують у межах діючого законодавства та встановлених
розмірах.
Забезпечено
надання
соціальної
підтримки
учасників
антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО,
переселенцям. Здійснюється фінансування територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), в якому на повному державному
забезпеченні перебувають громадяни похилого віку та інваліди.
Малий та середній бізнес є соціально-економічним фундаментом, без
якого не можливий сталий розвиток. Основна його функція, що є надзвичайно

важливою - соціальна (створення робочих місць). Середня кількість зайнятих
працівників на малих підприємствах складає близько 880 осіб. Частка
середньорічної кількості найманих працівників в малих підприємствах дс
загальній кількості найманих працівників по району становить 37,4 відсотка.
1. Головні проблеми:
- наявність трудової міграції;
- незадовільний рівень забезпечення житлом молодих сімей та одиноких
молодих громадян;
- перевищення рівня смертності населення району над рівнем народжу
ваності;
- низький рівень доходів населення;
- високий рівень безробіття в районі;
- невідповідність освітньо-кваліфікаційного рівня незайнятих громадян
потребам регіонального ринку праці;
- наявність "тіньової" зайнятості;
- відсутність перспективного плану розвитку освіти району;
- непідготовленість
педагогічних
працівників
до
стрімкого
«перезавантаження» освіти на державному рівні;
- низький рівень обізнаності батьків про сучасні стандарти освіти,
навчання та виховання дітей;
- низький рівень обізнаності та зацікавленості проблемами освіти
місцевих органів самоврядування.
- нерівномірність розміщення торгових об'єктів, закладів ресторанного
господарства у місті та сільських населених пунктах;
- неналежний рівень обслуговування населення на ринках, в об'єктах
дрібно-роздрібної торгівлі та існування проявів стихійної торгівлі.
- низький рівень забезпечення житлом з належними умовами проживання.
2. Стратегічні пріоритети
1) стратегічний пріоритет 1: Послаблення негативних демографічних
тенденцій.
Основні завдання:
- покращення рівня життя населення району;
- підвищення рівня оплати праці на підприємствах району;
- створення високопродуктивних та високооплачуваних робочих місць;
- передбачення у районному бюджеті видатки на відкриття секцій, нав
чальних груп з видів спорту районної ДЮСШ «Колос» в сільській місцевості.
2) стратегічний пріоритет 2: Розвиток ринку праці та підвищення рівня
доходів працюючих.
Основні завдання:
- зниження диференціації в оплаті праці працівників різних галузей еко
номіки району;

- здійснення заходів щодо недопущення виникнення заборгованості із
виплати заробітної плати на підприємствах району;
- виведення з тіні бізнесу та легалізація робочих місць;
- покращення рівня життя населення району;
- підвищення рівня оплати праці на підприємствах району;
- створення високопродуктивних та високооплачуваних робочих місць.
3) стратегічний пріоритет 3: Д осягнення відповідності системи освіти
потребам ринку праці, створення єдиного освітнього простору, забезпечення
якості та доступності освіти, ефективності управління нею.
Основні завдання:
- здійснення аналізу кількісних та якісних показників розвитку освіти
району за 2010-2015 роки у розрізі: рівень охоплення дітей дошкільною
освітою; рівень навчальних досягнень початкової, базової та повної середньої
освіти; рівень охоплення позашкільною освітою.
- формування на основі системного аналізу Дорожньої карти розвитку
освіти району на 2016-2020 роки, враховуючи зміни в освітньому законодавстві
на державному рівні;
- забезпечення підготовки педагогічних працівників до впровадження
Державних стандартів початкової, базової та повної середньої освіти;
- забезпечення підготовки педагогічних працівників до впровадження
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді,
Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020
роки;
- забезпечення підвищення рівня інформаційно-комп’ютерної компе
тентності педагогічних працівників;
- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з батьками;
- посилення ролі батьківських і піклувальних рад в управлінні школою;
- посилення ролі місцевих органів самоуправління та громад в управлінні
освітою;
- залучення представників громадськості до аналізу роботи навчальних
закладів.
4) стратегічний пріоритет 4: Підвищення ефективності системи
соціального захисту населення.
Основні завдання:
- забезпечення соціальних гарантій для всіх пільгових категорій
населення;
- покращення умов надання соціальних послуг та підвищення якості їх
надання;
- максимальне охоплення населення в частині призначення субсидій та
відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги, придбання твердого
пічного побутового палива;

- покращення матеріально-технічного забезпечення управлінь соціального
захисту населення та підвищення рівня оплати праці працівників;
- організація роботи в частині оздоровлення учасників АТО, дітей з мало
забезпечених багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
5)
стратегічний пріоритет 5: Розвиток підприємницького середовища та
розвиток конкурентного середовища.
Основні завдання:
- забезпечення підтримки місцевих товаровиробників і підприємств
торгівлі - учасників проекту «Купуй Кіровоградське» щодо нарощування
обсягів виробництва і реалізації товарів місцевого виробництва;
- робота щодо ліквідації проявів стихійної торгівлі та легалізації
діяльності сфери послуг;
- проведення робіт із забезпечення безперешкодного доступу осіб з
обмеженими фізичними можливостями до підприємств торгівлі, закладів
ресторанного господарства та побутового обслуговування населення;
- відстеження цінової ситуації шляхом здійснення моніторингів цін на
соціально значущі товари і послуги та вжиття комплексу заходів у разі
зростання цін на продовольчі товари;
- сприяння розвитку фірмової торгівельної мережі підприємствтоваровиробників області з метою стабілізації цін на споживчому ринку;
- участь підприємств-товаровиробників району у обласних та всеукраїн
ських виставках-ярмарках.
7)
стратегічний пріоритет 7: Створення умов для розв’язання нагальних
проблем переселенців.
Основні завдання:
- зменшення міграційних процесів;
- стабілізація демографічної ситуації в районі;
- підвищення рівня охоплення дітей, підлітків та молоді фізкультурноспортивною роботою;
- підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем
проживання, роботи та відпочинку населення;
- підвищення рівня зайнятості населення району;
- підвищення рівня доходів населення району та зниження соціальної
напруги;
- покращення рівня життя населення району;
- визначення проблемних питань розвитку освіти району;
- забезпечення стрімкого розвитку освіти району визначеної Законом
України «Про освіту»;
- підвищення рівня навчальних досягнень учнів;
- виховання громадянина-патріота України;

- забезпечення конкурентоспроможності випускників навчальних закладів
району;
- забезпечення досягнення мети освіти через співпрацю: навчальний
заклад - діти - батьки;
- підвищення уваги органів місцевого самоврядування до проблем освіти
району;
- покращення якості надання послуг в соціальній сфері;
- підвищення рівня життя незахищених верств населення;
- насичення мережі підприємств торгівлі товарами місцевого
виробництва, підвищення рівня
якості торговельного обслуговування
населення району і стабільна цінова ситуація;
- забезпечення переселених громадян житлом з належними умовами
проживання;
- надання всіх можливих видів допомоги переселеним громадянам.
3. Очікувані показники та результати виконання основних завдань:
№
з/п
1.
2.

Показник

Середньомісячна заробітна плата, грн.
Середньомісячна заробітна плата,
% до попереднього року

2015 рік,
очікуване

2016 рік,
очікуване

3076
111,0

3753
122,0

4. Механізми і засоби реалізації основних завдань:
Виконання основних завдань і реалізація проектів програми буде
здійснюватись за рахунок коштів:
1) державного бюджету (Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття в межах його
фінансових можливостей, Фонду соціального захисту інвалідів), місцевих
бюджетів, коштів підприємств - на створення нових робочих місць та
організації оплачуваних громадських робіт;
2) державного і місцевих бюджетів на:
а) реалізацію державної політики у сфері освіти;
б) оздоровлення дітей і підлітків;
в) комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних зак
ладів;
г) придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у
сільській місцевості;
3) районного бюджету та місцевих бюджетів на:
а)
утримання мережі територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) райдержадміністрації;

б) фінансування закладів і установ районного підпорядкування, заходів
цільових програм;
в) зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтних робіт у
спортивному комплексі дитячо-юнацької спортивної школи «Колос»;
г) утримання дитячо-юнацької спортивної школи, підготовку і проведення
фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, участь спортсменів у
районних, обласних та всеукраїнських змаганнях;
д) реалізацію районної програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО та
вшанування пам'яті загиблих на 2016-2020 роки;
е) утримання закладів мережі територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації.
4) міжнародної технічної допомоги ;
5) коштів населення та із інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.

ІУ. Орієнтовний фінансовий план Програми 2
Н азва проектів

Термін
реалізації проектів
дата
початку

Загальна
вартість,
тис.грн.

дата
закінчення

Освоєння на
01 січня
2016 року
тис.грн.

П отреба
на 2016 рік,
тис.грн.

0

3000

0

3000

Н апрям 2.А Розвиток транспортно-транзитного потенціалу
Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг комунальної
2016
2016
3000
власності
Усього: 1 проект
3000
Н апрям 2.В Розвиток сучасної індустрії послуг, як основи постіндустріального поступу

Зовніш нє освітлення зовніш ньої мережі
2016
2016
600
0,0
600
Усього: 1 проект
600
0
600
ІІІ. Н апрям 2.С Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовищ а для людини незалежно від місця її
проживання
О хорона здоров'я
Ремонт терапевтичного відділення РТМ О "Новомиргородське"
2015
2016
300
140
160
на 45 ліжок по вул.П архоменка 3-а
П роведення санації будівлі хірургічного корпусу РТМ О
"Новомиргородське" по вул.Пархоменка, 3а, м.Новомиргород,
Кіровоградської області
Усього: 2 проекта
П роведення санації будівлі загальноосвітньої ш коли
І-ІІІ ст.
№3, м.Новомирго-род, вул.Леніна,43 (утеплення фасаду та
заміна віконних блоків)
П роведення санації (капітального ремонту) будівлі
Н овомиргородської ЗОШ №1 по вул. Луначарського, 3,
м.
Новомиргород
Реконструкція будівлі гуртожитку під дош кільний дитячий
заклад по вул. Ш кільній, 32 у с.Турія ( І черга)
Усього: 3 проекти
Усього за програмою: 7 проектів

2016

2016

11227,5

0,0

11227,5

11527,5

140

11387,5

О світа
2015

2016

9010

0,0

9010

2015

2016

11733,3

0,0

11733,3

2015

2016

901,3

3,8

897,5

21644,6

3,8

21640,8

36772,1

143,8

36628,3

Розділ V. Програма 3. Запровадження сучасних моделей та успішних
практик управління та формування інфраструктури
І. Напрям 3.А Вдосконалення системи регіонального управління
Метою напряму є підвищення якості державного управління
регіональним розвитком, активне залучення громадськості до вирішення
актуальних завдань у розвитку територій.
1. Головні проблеми:
- питання остаточного визначення кількості територіальних громад, що
будуть створені на території району;
- створення на належному рівні відповідної інфраструктури в об’єднаних
громадах;
- можливе скорочення кількості навчальних закладів, ФАПів тощо;
- неефективна співпраця органів влади та інститутів громадянського
суспільства в окремих сферах життєдіяльності району.
2. Стратегічні пріоритети
1) стратегічний пріоритет 1: Децентралізація влади, реформування
місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.
Основні завдання:
- визначення громадами міста, селища, сіл району щодо кількості
територіальних громад, що будуть створені на території району;
- планування заходів щодо створення відповідної інфраструктури в
об’єднаних громадах.
2) стратегічний пріоритет 2: У досконалення системи надання публічних
послуг та активізація співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.
Основні завдання:
- злагоджена взаємодія органів влади з
органами місцевого
самоврядування для покращення якості надання публічних послуг;
- встановлення чіткої співпраці між органами влади та інститутами
громадянського суспільства.
- впровадження в районі заходів з децентралізації влади, реформування
місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою;
- організація якісної та ефективної роботи з надання публічних послуг.

3. Очікувані показники та результати виконання основних завдань:
№ з/п
1.
2.

Показник

2015 рік,
очікуване
Обсяг капітальних інвестицій, тис.грн.
83150
114,4
О бсяг капітальних інвестицій, % до відповідного періоду
попереднього

2016 рік,
прогноз
84800
101,98

4. Механізми і засоби реалізації основних завдань:
Виконання основних завдань і реалізація проектів програми буде
здійснюватись із залученням коштів:
1) районного бюджету на реалізацію районних цільових програм:
комплексної програми цивільного захисту у Кіровоградській області на період до
2020
року;
комплексної
програми
соціальної
підтримки
учасників
антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО та
вшанування пам'яті загиблих на 2016- 2020 роки;
2) місцевих бюджетів;
3) власних коштів підприємств, коштів інвесторів, населення, громадських
організацій та з інших джерел, не заборонених законом.
Розділ УІІ. Механізми реалізації програми
Виконання завдань та досягнення мети Програми буде забезпечено за
рахунок:
1) укладання та реалізації угод про співпрацю з інвесторами, громадськими
організаціями, за переліком згідно із додатком 1 до Програми;
2) врахування завдань та основних показників Програми під час
формування:
пропозицій центральним органам виконавчої влади до проектів
програмних документів з питань економічного і соціального розвитку України
та Державного бюджету України, державних цільових програм;
місцевого бюджету;
районних цільових програм;
3) залучення міжнародної технічної допомоги у розвиток економіки і
соціальної сфери району за переліком згідно із додатком 2 до Програми;
4) узгодження цілей, пріоритетів, завдань і заходів місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо розв’язання
поточних проблем розвитку та досягнення довгострокових стратегічних цілей;
5) залучення громадськості, підприємств, установ і закладів до участі у
заходах, основний перелік яких визначено додатком 3 до Програми;
6) об'єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, представників бізнесу, громадських організацій на вирішенні
завдань Програми.

Коригування Програми може здійснюватись у міру вирішення поставлених
завдань або зміни умов її реалізації, а також нових завдань щодо регіонального
розвитку, які будуть визначені законодавчими і нормативно- правовими актами
України.
Розділ VП^ Контроль за виконанням програми
1. Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною
адміністрацією та районною радою.
2. Оцінка результатів виконання Програми буде здійснюватись на основі
проведення моніторингу стану та показників розвитку району у цілому.
3. Основними формами контролю за реалізацією завдань та основних
показників Програми будуть:
1) здійснення аналізу стану виконання Програми та вжиття додаткових
заходів, спрямованих на виконання Програми;
2) здійснення моніторингу стану реалізації інвестиційних проектів та
виконання робіт в об'єктах соціальної сфери;
3) звітність про стан реалізації Програми постійним комісіям районної ради
та
на
пленарних
засіданнях
районної
ради, засіданнях
колегії
райдержадміністрації;
4) вивчення стану організації роботи органів місцевого самоврядування із
забезпечення виконання Програми у населених пунктах району;
5) проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід
реалізації Програми керівництву районної ради та районної державної
адміністрації;
6) залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації
Програми.

Очікувані основні показники
розвитку Н о в о м и р г о р о д с ь к о г о району на 2 0 1 6 рік

О ДИНИЦЯ

Показник

Обсяг реалізованої промислової продукції,
у відпускних цінах підприємств

Обсяг реалізованої промислової продукції
на одну особу
Обсяг виробництва валової продукції у

сільгосппідприємствах у цінах 2010 року
Обсяг вирооництва продукції сільського
господарства на одного сільського
Обсяг капітальних інвестицій
Обсяг капітальних інвестицій на одну
особу
Обсяг прямих іноземних інвестицій

В И М ІРУ

'■
266438,9

268707

100,10

грн.

9304

9362,6

100,63

у % до
попередн
ього
року

75,3

113.3

X

тис.грн.

грн.
тис.грн.

грн.
тис.дол.
С11ІА
у % до
попередн
ього
Темп зростання (зниження) обсягу прямих
року
іноземних нвестицій
дол.СШ
Обсяг прямих Іноземних Інвестицій на
А
одну особу
Обсяг роздрібного товарообороту
тис.грн.
підприємств - юридичних осіб
Ґемп зростання (зниження) обсягу
роздрібного товарообороту підприємств юридичних осіб

Проект програми на 2016 рік порівняно 3
Очікуване 2015 рік 2016 рік
2015 роком, %

у %ДО
попередн
ього
року

19663

22260

113,31

83150

84800

101.98

2907,3

2965

101,98

4500

4500

100,00

77,9

100

X

156.8

156,6

100,00

63002

83002

100,00

70,9

89,5

X

8500

8517

100,20

Т И С .Д О Л .

Обсяг експорту товарів
Темп зростання (зниження) обсягу
експорту товарів

Середньомісячна заробітна плата

Гемп зростання (зниження)
середньомісячної заробітної плати
Працевлаштовано громадян на нові робочі
М ІС Ц Я

США
у%до
попередн
ього
року
грн.
у % до
попередн
ього
року
осіб

73,6

100,20

X

3076

3753

122,0

111.0

122,0

X

360

460

133,33

Додаток 1 до
Програми (підпункт 1
розділу IX)
ПЕРЕЛІК
договорів, угод про співпрацю державного і регіонального значення,
реалізація положень яких є доцільною у Новомиргородському районі
у 2016 році

№ з/п

Повна назва, дата і номер укладання
меморандуму/договору/ угоди

1

2

Предмет
меморандуму/договору/
угоди
3

Угоди державного рівня
-

-

-

Угоди міжнародного рівня
1

Угода
про
партнерство
між Співпраця в рамках проекту
Кі ровоград ською
об лд ержад мі ні страці єю , «М ісцевий розвиток, орієнтований
Кіровоградською
обласною
радою
та на громаду - III», що фінансується
програмою розвитку ООН (від 15 жовтня Програмою ЄС в Україні та
2014 року)
П РО О Н

Угоди про міжрегіональне співробітництво
-

-

-

Угоди регіонального значення
1

Договір про соціальне партнерство №1 від
24 вересня 2010 року між Товариством з
обмеженою відповідальністю " В иробничо комерційна фірма "Велта", Кіровоградською
об лд ержад мі ні страці єю ,
Кі ровоград ською
обласною радою

Взаємне соціально - економічне
партнерство
в
галузі
промисловості,
виробництва,
соціально - культурного розвитку
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IV. ПЕРЕЛІК ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ,
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ У Новом и ргородському районі
У 2016 РОЦІ
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Додаток 3 до Програми
(підпункт 5 Розділу IX)
ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ
проведення яких передбачається у Новомиргородському районі у 2016 році
№
з/п

Н азва заходу

1 1

2

Дата проведення

Категорії учасників

3

4

І

Житлово-комунальне господарство
1.

Всеукраїнська акція з благоустрою "За чисте
довкілля"

Квітень-травень
2016 року

2.

П роведення
Дня
довкілля
в
рамках
всеукраїнської акції "За чисте довкілля"

Квітень
2016 року

Підприємства,
Н овомиргородського
самоврядування

установи,
району, органи

заклади
місцевого

Керівництво
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування

Освіта
1..

Всеукраїнська олімпіада з біології

2

Всеукраїнський
фестиваль
дитячої
творчості, присвячений В сесвітньому Дню
Землі
О рганізація та проведення заходів з нагоди
Всесвітнього Дня охорони праці

3

4.

Всеукраїнський конкурс дитячої творчості
"Охорона праці - очима дітей" з нагоди Дня
охорони праці в Україні у 2016 році

Березень
2016 року
Квітень
2016 року
Квітень-травень
2016 року

Січень-квітень
2016 року

Учні загальноосвітніх навчальних закладів району
Творчі-художні
колективи
навчальних
закладів
району,
керівництво
району,
засоби
масової
інформації
Підприємства,
установи,
організації
району,
громадські
організації,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
територіальні
органи
міністерств та відомств України, органи місцевого
самоврядування, засоби масової інформації
Учні
загальноосвітніх
навчальних
закладів,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
територіальні органи
міністерств та відомств
України, органи виконавчої влади району, засоби
масової інформації

1
5.
6

2
Обласний відкритий фестиваль
"Єврофест-2016"
Заходи з нагоди відзначення Дня Знань

3
Травень
2016 року
01 вересня
2016 року

4
самоврядування

Члени учнівського
навчальних
закладів району
Учні
загальноосвітніх
навчальних
закладів,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування, засоби масової інформації

Культура та туризм
8

9

10

Всеукраїнський
фестиваль-конкурс
вокально-хорового мистецтва "Калиновий
спів"
Всеукраїнський фестиваль камерної та
симфонічної музики "Травневі музичні
зустрічі"

Третя декада травня
2016 року
Друга декада травня
2016 року

Всеукраїнський
фестиваль-конкурс
виконавців
на
народних
інструментах
"Провесінь"
Всеукраїнське свято театрального мистецтва
"Вересневі самоцвіти"

26 лю того 01 березня
2016 року
21-25 вересня
2016 року

13.

Заходи у рамках відзначення новорічних та
різдвяних свят

Січень
2016 року

14.

Заходи до М іжнародного ж іночого дня

Березень
2016 року

15.

Урочисті заходи до Дня народж ення
видатного українського поета, художника,
мислителя Тараса Григоровича Ш евченка
Заходи до 155-ї річниці від дня смерті

Березень
2016 року

12

16.

Березень

Аматорські
фольклорні
колективи
району,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи райдержадміністрації, ЗМ І
Кращ і музичні колективи району, керівництво
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування, засоби масової інформації
Учні музичних школи, педагоги району, керівництво
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації, засоби масової інформації
Аматорські
колективи
району,
громадськість,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
райдержадміністрації, засоби масової інформації
К ерівництво
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування, громадськість, ЗМІ
К ерівництво
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування, засоби масової інформації
К ерівництво
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
громадськість,
засоби масової інформації
Громадськість, керівництво райдержадміністрації,

1
17.

18.

19.

20.

23.
24.

25.

26.

27.

2
Т.Г.Ш евченка
Заходи
з
нагоди
відзначення
Дня
перепоховання
українського
поета,
художника, мислителя Т.Г.Ш евченка на
Чернечій горі поблизу Канева у 1861 році
Урочистості
до
В сеукраїнського
дня
працівників культури та майстрів народного
мистецтва
V
Ц ентральноукраїнський
туристичний
фестиваль

Культурно-мистецькі
акції та
проекти
"М айстри мистецтв - дітям", "М айстри
мистецтв - трудівникам села", "О б’єднаймо
мистецтвом Україну"
Участь в обласному етапі Всеукраїнського
конкурсу учнівської творчості
Участь
в
обласному
конкурсі
учнів
початкових
спеціалізованих
мистецьких
навчальних закладів "Паросток"
Участь
в
обласному
конкурсі
образотворчого мистецтва серед учнів
естетичного виховання "Веселкові фарби"
Участь в обласному відбірковому конкурсі
Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні
та популярної музики "Червона рута"
Театральна весна Кіровоградщ ини

3
2016 року
Травень
2016 року

4
структурні підрозділи райдержадміністрації, ЗМ І
Громадськість, керівництво райдержадміністрації,
структурні підрозділи райдержадміністрації, засоби
масової інформації

Листопад
2016 року

М итці,
діячі
культури,
керівництво
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування, засоби масової інформації
Вихованців туристичних гуртків, громадськість,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування, засоби масової інформації
Кращ і музичні колективи району, районна дитяча
ш кола мистецтв, громадськість, засоби масової
інформації

Третя декада
вересня
2016 року
Січень-грудень
2016 року

Квітень
2016 року

Учасники конкурсу, громадськість, засоби масової
інформації
Учасники
конкурсу,
керівництво
райдержадміністрації, громадськість, засоби масової
інформації
Учасники конкурсу, громадськість, засоби масової
інформації

Вересень
2016 року

Учасники конкурсу, громадськість, засоби масової
інформації

Березень
2016 року

Громадськість, керівництво райдержадміністрації,
структурні підрозділи райдержадміністрації, засоби
масової інформації

25-29 січня
2016 року
Березень
2016 року

Соціальний захист
1

Заходи з нагоди 30-роковин Чорнобильської
катастрофи

Квітень
2016 року

Учасники і інваліди ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС,
громадськість,
керівництво

1

2

3

2

Заходи з нагоди М іж народного дня людей
похилого віку

Ж овтень
2016 року

3.

Заходи з нагоди М іжнародного дня захисту
дітей

Червень
2016 року

4.

Заходи
з
нагоди
Дня
вш анування
ліквідаторів аварії на Чорнобильської АЕС

Г рудень
2016 року

5.

Заходи з нагоди М іжнародного дня інвалідів

Г рудень
2016 року

6.

Щ орічна акція «Серце до серця»

7.

Заходи, присвячені Дню молоді

8.

Заходи з нагоди
спорту

4
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування, засоби масової інформації
Громадські
організації
інвалідів,
соціально
відповідальний
бізнес,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування, засоби масової інформації
Діти,
громадськість,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування, засоби масової інформації
Учасники і інваліди ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС,
громадськість,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування, засоби масової інформації
Громадські
організації
інвалідів,
соціально
відповідальний
бізнес,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування, засоби масової інформації

Молодь і спорт

Дня фізичної культури та

Травень
2016 року
26 червня
2016 року

Вересень
2015 року

Діти, молодь, громадські організації, структурні
підрозділи райдержадміністрації
М олодь,
громадські
організації,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації, райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування, засоби масової інформації
Спортсмени,
громадські
організації
спорту,
громадськість, керівництво райдержадміністрації,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи
місцевого

1

2

3

9.

Н оворічні і різдвяні свята для дітей та
молоді району

Г рудень
2016 року

1.

Заходи з нагоди Дня Соборності та Свободи
У країни та 97-річниці проголош ення Акта
злуки

22 січня
2016 року

2.

М іжнародний день пам ’яті жертв Голокосту

27 січня
2016 року

3.

День визволення м. Н овомиргорода
німецько-фаш истських загарбників

11 березня
2016 року

4.

Заходи з нагоди 71-ої річниці П еремоги над
нацизмом у Європі

04-09 травня
2016 року

5.

Заходи з нагоди Дня вш анування пам ’яті
жертв політичних репресій

Травень
2016 року

6.

Заходи з нагоди Дня Європи

Травень
2016 року

7.

Заходи з нагоди Дня Конституції України

28 червня

4
самоврядування, засоби масової інформації
Діти, молодь, громадські організації, керівництво
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації, райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування, засоби масової інформації

Суспільно-політичні події

від

Громадськість, представники підприємств, установ і
організацій,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні підрозділи райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування, засоби масової інформації
Громадськість, представники підприємств, установ і
організацій,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні підрозділи райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування, засоби масової інформації
Громадськість, представники підприємств, установ і
організацій,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
міськвиконком, засоби масової інформації
Ветерани ВВв, громадські організації інвалідів і
ветеранів
ВВв,
громадськість,
представники
підприємств, установ і організацій, керівництво
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування, засоби масової інформації
Громадськість, представники підприємств, установ і
організацій,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні підрозділи райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування, засоби масової інформації
Громадськість, представники підприємств, установ і
організацій, керівництво та структурні підрозділи
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування, засоби масової інформації
Громадськість, представники підприємств, установ і

1

2

3
2016 року

8.

Заходи з нагоди Дня Державного П рапора
У країни

23 серпня
2015 року

9.

Заходи з нагоди Дня незалежності України

24 серпня
2015 року

10.

Заходи з нагоди Дня захисника Вітчизни

14 жовтня
2016 року

11.

Заходи з нагоди Дня У країнського козацтва

Ж овтень
2016 року

12.

Заходи з нагоди 72-річчя визволення
У країни від фаш истських загарбників

Ж овтень
2016 року

13.

Заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи

14.

Заходи з нагоди Дня пам ’яті жертв
голодоморів та політичних репресій в
Україні

21 листопада
2016 року

Листопад
2016 року

4
організацій,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні підрозділи райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування, засоби масової інформації
Громадськість, представники підприємств, установ і
організацій,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні підрозділи райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування, засоби масової інформації
Громадськість, представники підприємств, установ і
організацій,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні підрозділи райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування, засоби масової інформації
Громадськість, керівництво райдержадміністрації,
структурні підрозділи райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування, засоби масової інформації
Громадськість, представники підприємств, установ і
організацій,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні підрозділи райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування, засоби масової інформації
Громадські організації інвалідів і ветеранів ВВв,
населення, представники підприємств, установ і
організацій,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні підрозділи райдержадміністрації, , органи
місцевого самоврядування,, громадськість, ЗМІ
Громадськість, представники підприємств, установ і
організацій,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні підрозділи райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування, засоби масової інформації
Громадськість, представники підприємств, установ і
організацій,
керівництво
райдержадміністрації,
структурні підрозділи райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування, засоби масової інформації
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Введення в дію
зернозберігаючого
підприємства потужністю
75,6 тис.тонн, створення
70 робочих місць у
смт.Капітанівка ("
Ка пгта нівське ЗЗП")

2016

2017 ВСЬОГО

І

Оновлення матеріальнотехнічної бази
Новоми ргород ськи й Новомиргородськ сіл ьськогоспода рських
район
ий район
підприємств

2015

смт.Капітанівка

Будівництво зерно
зберігаючого комплексу
на базі СТОВ "Агролан"
потужністю 25 тонн на
годину та створення 10
робочих місць

2017

Новомиргородський
район
с, Йосипівна

2015

Капгтанівська
селищна рада

ОТ
Створення
свинокомплексу на
території Марівської
сільської ради ТОВ
"Златопіль", 20 робочих
місць

Новоми ргород ськи й
с.Марївка
район
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