Проект вноситься головою
Новомиргородської районної
державної адміністрації
РІШЕННЯ
від

2016 року

№
м .Новомиргород

Про звіт про виконання "Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку району на 2015 рік"
за 12 місяців 2015 року
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, заслухавши звіт районної державної адміністрації
про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку
району на 2015 рік» за 12 місяців 2015 року,
районна рада в и р і ш и л а :
1. Звіт про виконання «Програми соціально-економічного та культурного
розвитку району на 2015 рік» за 12 місяців 2015 року взяти до відома.
2. Відзначити, що районною державною адміністрацією, іншими місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вжито комплекс
заходів щодо забезпечення реалізації завдань та заходів програми соціальноекономічного та культурного розвитку району на 2015 рік, у результаті чого
досягнуто певних позитивних зрушень у соціально-економічному та культурному
розвитку регіону.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
районної ради.

Г олова районної ради

С.СОВЕНКО
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Про виконання «Програми соціально-економічного та культурного
розвитку району за 2015 рік»
В звітному періоді 2015 року основні зусилля райдержадміністрації були
направлені на утримання темпів розвитку територій, які було започатковано
в 2014 році, а також завдань, запланованих програмою соціальноекономічного та культурного розвитку району на 2015 рік.
Продовжується робота щодо виконання заходів, направлених на
належний рівень керованості процесами економічного і соціального
розвитку, соціального захисту населення.
Результатом реалізації програмних завдань є наступне:
Сільське господарство.
Агропромисловим комплексом району в 2015 році за оперативними
даними виробництво валової продукції в порівняльних цінах 2010 року за
січень-грудень 2015 року по всіх категоріях складає 458,6 млн.грн.
Показник виробництва валової продукції в порівнянні з 2014 роком по
всіх категоріях становить 80,3 % або на 112,7 млн.грн. менше, в тому числі в
рослинництві вироблено валової продукції на суму 382,4млн.грн (80,1%), в
тваринництві - 76,1 млн.грн. (81,2%).
Основною причиною являється
вагоме зменшення врожайності
практично по всіх культурах в поточному році та продовження зменшення
утримуваного поголів’я і відповідно продукції тваринництва. Головною
причиною зменшення врожаю є літня засуха та засуха минулої осені.
По агроформуваннях
очікуване виробництво валової продукції в
порівняльних цінах 2010 року становить 307,7 млн. грн. або 80,2% до
попереднього року. Виробництво валової продукції на душу населення за
січень - грудень 2015 року становить 15,9 тис.грн., що складає 80,3% до
відповідного періоду минулого року.
Зернових і зернобобових культур зібрано 115,9 тис. тонн, що менше від
плану основних показників району в частині зерна на 7,7 тис. тонн або 93,7%
та на 11,8 тис. тонн менше 2014 року ( 90,9%). В структурі посівів зернових
культур кукурудза на зерно займає 40%.
Літня засуха та засуха минулої осені привели до :
- ослаблення стану посівів озимих зернових в цілому (під час
формування урожаю 79 % посівів
знаходилось в задовільному стані та
21% в слабкому стані) - як результат спостерігається
зменшення
урожайності - 32,8 ц/га проти 40,3 ц/га в 2014 році і відповідно валового
збору в цілому;
- до списання значних площ весною поточного року через відставання в
рості рослин та значну зрідженість : - озимої пшениці списано - 778 га (7%
від посіяного), озимого ячменю - 86 га (7%), озимого ріпаку - 606 га (37 %).
Валовий збір соняшнику отримано в обсязі 34,8 тис.тонн (76,4 % до
попереднього року,або на 10,7 тис.тонн менше). Урожай цукрових буряків в
2015 році становить 133,4 тис. тонн ( 63% до попереднього року,або на
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78,5 тис. тонн менше проти 2014 року). Суттєве зменшення врожаю
соняшнику (майже на четверть) та цукрових буряків ( на третину) зумовлене
значним скороченням площ посіву та зменшенням врожайності через літню
засуху.
Валовий збір ріпаку становить 1,9 тис. тонн (середня врожайність18 цнт /га) хоча в 2014 році валовий збір ріпаку становив 4,7 тис. тонн при
середній врожайності 21,8 цнт /га.
Під урожай 2016 року за оперативними даними посіяно озимих
зернових 11,0 тис.га., що знаходиться в межах середньостатистичного по
району, з них пшениці - 9,8 тис.га, та озимого ячменю - 1,25 тис.га. Крім
того площа посіву озимого ріпаку становить 1499 га або на 137 га менше.
Зменшення площ посіву озимого ріпаку пояснюється несприятливими
умовами для посіву в оптимальні строки.
Глибокої оранки підготовлено 11005 га, з них під цукрові буряки
4173га. В районі практикується посів по глибокій оранці кукурудзи та
соняшника.
В галузі тваринництва забезпечено виконання програмних показників
виробництва по всіх показниках програми економічного розвитку
агропромислового комплексу району:
- виробництво м ’яса - 2592 тонни (101,1%);
- виробництво молока - 17941 тонна (128%);
- виробництво яєць - 12066 тис.штук (100%).
Однак порівняно з 2014 роком в галузі тваринництва продовжується
спад поголів’я ВРХ як в сільськогосподарських підприємствах так і в
господарствах населення.
В цілому по району утримується станом на 1 січня 2016 року:
- 5608 голови ВРХ або мінус 351 гол. за рік;
- з них 4549 корів або мінус 253 гол. за рік;
- 7731 голів свиней або мінус 1558 голів.
Виробництвом продукції тваринництва серед агроформувань в районі
займаються 11 господарств різних форм власності, із них 4 господарства,
які утримують
ВРХ і свині, 7 господарств - лише одні свині та
2 господарства утримують вівці. В агроформуваннях продовжується спад
поголів’я корів (мінус 88 голів) та свиней ( мінус 221 голова).
В агропромисловому комплексі
району в 2015 році вироблено
сільськогосподарської продукції :
- м ’яса - 2624тонн, з них агроформуваннями - 327 тонн;
- молока - 17941 тонн, з них агроформуваннями - 1748тонн.
Надій на фуражну корову в цілому по району становить 5375кг., в т.ч.
в агроформуваннях - 4952 кг.
Середньодобові прирости на вирощуванні і відгодівлі молодняка ВРХ
в сільгосппідприємствах складають 437 гр. та свиней -299 гр.
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Промисловість
Обсяги реалізованої промислової продукції за січень-листопад
2015 року становлять 295223,8 тис.грн., або 136,6 відсотки до відповідного
періоду 2014 року. Продукція ТОВ ВКФ "Велта" в загальному обсязі
реалізованої продукції займає близько 65 відсотків, ТОВ «Новомиргородський цукор» - 25 відсотків.
У січні-грудні 2015 року підприємствами району вироблено продукції
на суму 76633,06 тис.грн., що на 1,5% менше відповідного періоду минулого
року.
Виробництво
продукції
зменшилось
за
рахунок
ТОВ «Новомиргородський цукор» в зв’язку із зменшенням площі посіву
цукрового буряку на території району.
Ключовим підприємством харчової промисловості району є
ТОВ «Новомиргородський цукор» з потужністю переробки 300 тонн
цукросировини на добу. За 2015 рік вироблено 34,3 тис.тонн цукру, або
97,8 відсотків до минулого року. На підприємстві розроблено план та
розпочато впровадження міжнародної системи управління безпечністю
харчової продукції (НАССР - НагагС Апаїузіз апсі Сгіїісаі Сопігоі Роіпіз ).
Впровадження даної системи на підприємстві буде проводитись поетапно за
декілька років та дозволить гарантувати виробництво безпечної продукції
шляхом ідентифікації і контролю небезпечних чинників. Робота такої
системи на підприємстві забезпечує вихід продукції на європейський ринок,
вимагає зміни в культурі праці,
психологічному кліматі персоналу,
забезпечує якість та безпеку харчового продукту.
ТОВ «Шаруня» - підприємство по виробництву зернових продуктів та
кондитерських виробів, в 2015 році продовжуючи виробництво кукурудзяних
паличок та печива «Чудо-грибок», «Зірочки» запровадило виробництво
нового виду печива «Рижик» та вийшло на експорт продукції до Литви.
Збільшено потужність підприємства до 300-350 кг печива в зміну. Обсяг
реалізації за 2014 рік становив 84 тис.грн., за січень - грудень 2015 року 2,0 млн.грн. або в 24 рази більше 2014 року.
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в районі представлене:
- ПП АФ «Панчеве», яке виробляє стабільні обсяги в межах 15 тонн в рік для
власного використання;
- ТОВ «Райагротехсервіс». Підприємство виробляє 14 сортів хліба, 12 видів
пиріжків та 10 видів печива. Вживаються заходи щодо збільшення обсягів
виробництва за рахунок можливого збільшення обсягів поставки в закриті
заклади.
Г¥1
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Транспорт і зв’язок і енергетика
В 2015 році пасажирський транспорт працював стабільно.
На ремонт доріг комунальної власності у Новомиргородському районі
заплановано на 2015 рік фінансування за рахунок місцевих бюджетів в
сумі 2580 тис.грн. У січні - грудні 2015 року проведено капітальний ремонт
доріг комунальної власності 12,9 тис.кв.м. на суму 2681,95 тис.грн. та
поточний ремонт 103,2 тис.кв.м. на суму 5455,52 тис.грн.
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Ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого
значення, крім вулиць і доріг, що знаходяться у віданні територіальних
громад
(комунальних),
забезпечується
філією
"Олександрівський
райавтодор". На даний час виконано поточний ремонт доріг: Т-12-01
Новомиргород-Кіровоград на суму 326,6 тис.грн; Т-12-06 Новоархангельськ
- Новомиргород на суму
261,8 тис.грн.; Т-24-14 Сміла — Ташлик —
Капітанівка — Новомиргород на суму 280 тис.грн.; Т-24-01 Городище Шпола - Новоукраїнка - Бобринець - Устинівка на суму 377,9 тис.грн.;
С121302 Турія-Йосипівка на суму 78,7 тис.грн.; С121313 М ар’ївка —
Веселівка на суму 196,7 тис.грн.; Т-12-09 Новомиргород - Олександрівка на
суму 108 тис.грн.; С121316 Дібрівка - Бурти на суму 18,5 тис.грн.
У межах програми ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на
громаду-ІІІ» у 2015році впроваджено два енергоефективних проектів, а саме:
заміна вікон та дверей у Петроострівській загальноосвітній
школі(орієнтовна сума - 277 тис.грн.);
будівництво
котельні
(встановлення
піролізного
котла)
у
Йосипівському НВК (орієнтовна сума - 490 тис.грн.).
Продовжується впровадження
у
2016 році
наступних
енергоефективних проектів, а саме:
будівництво
котельні
(встановлення піролізного
котла)
у
Листопадівській загальноосвітній школі на суму 411 тис.грн.;
будівництво
котельні
(встановлення піролізного
котла)
у
Пурпурівському НВК на суму 371 тис.грн.
Рішенням районної ради від 20 березня 2015року № 464 передбачено
співфінансування у 2015 році з районного бюджету на реалізацію
енергозберігаючих проектів у рамках програми ЄС/ПРООН «Місцевий
розвиток орієнтований на громаду - ІІІ». Передбачено відповідні кошти на
співфінансування у сільських бюджетах.
У звітному періоді 2015 року здійснено переведення котелень на
альтернативні види палива у приміщеннях райдержадміністрації та
управління агропромислового розвитку. Встановлено котли на суму
400 тис.грн. та 200 тис.грн. відповідно за кошти районного бюджету.
У межах програми ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на
громаду-ІІІ» у 2015 році створено два сільськогосподарські кооперативи у
с.Каніж - з виробництва альтернативних видів палива, у с.Турія - з
обробітку грунту.
Бюджет та фінанси
Власні та закріплені доходи місцевих бюджетів району за 12 місяців
2015 року становлять 51347,1 тис.грн., що на 21,2 % більше ніж у
відповідному періоді минулого року.
Оплата праці та ринок праці
За оперативними даними середньомісячна номінальна заробітна плата
одного штатного працівника за січень-вересень 2015 році становить
2993 грн. проти 2372 грн. у січні-вересні 2014 року.
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Заборгованість із заробітної плати на економічно-активних
підприємствах, а саме на комунальному підприємстві «Новомиргородські
муніципальні інженерні мережі», станом на 01 січня 2016 року відсутня.
З метою впливу на розмір заробітної плати та недопущення
виникнення поточної заборгованості в районі активізовано роботу районної
комісії з питань забезпечення своєчасності виплати та погашення
заборгованості із заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат. У
січні-грудні 2015 року проведено 11 засідань комісії, на яких
заслуховувались керівники підприємств з питань дотримання мінімальних
гарантій з оплати праці, з питань погашення заборгованості із виплати
заробітної
плати
та
сплати
єдиного
соціального
внеску
на
загальнообов’язкове пенсійне забезпечення.
З метою виконання Програми зайнятості населення району на
2012-2017 роки в районі протягом січня-грудня 2015 року на вільні та
новостворені робочі місця працевлаштовано 172 особи.
За звітний період залучено до громадських робіт 963 незайнятих
громадян, що на 18 % більше відповідного періоду минулого року.
Власні
надходження
до
Пенсійного
фонду
України
у
Новомиргородському району за січень-грудень 2015 року становлять
630,3 тис.грн. при 201,3 тис.грн. у відповідному періоді 2014 року. Таке
зростання пояснюється відшкодуванням у 2015 році пільгових пенсій
сільгоспвиробниками.
Середній розмір пенсії за грудень 2015 року становить 1 358,18 грн. при
1298,42 грн. - на 01 січня 2015 року. Пенсії виплачуються своєчасно та в
повному обсязі.
В 2015 році в повному обсязі забезпечено фінансування всіх видів
державних соціальних допомог, а саме: загальна сума виплат сім’ям з дітьми
становить 38493,6 тис.грн., інших видів соціальних допомог виплачено на
суму 40316,6 тис.грн.
За січень-грудень 2015 року виплачено субсидій на загальну суму
29470,0 тис.грн., та надано пільг на суму - 3545,2 тис.грн. із врахуванням
заборгованості минулих років.
Торгівля та побутове обслуговування
За звітний період 2015 року в місті Новомиргороді
відбулося
розширення торгівельної мережі: відкрито два магазина по реалізації
продовольчих товарів та один магазин - не продовольчих товарів.
Також у м. Новомиргороді діють два соціальні відділи, в яких
реалізуються продовольчі товари місцевих товаровиробників області.
У переважній кількості підприємств торгівлі діє проект «Купуй
Кіровоградське» шляхом реалізації широкого асортименту товарів,
вироблених місцевими товаровиробниками та виробниками області.
Щодекадно проводиться моніторинг цін на основні групи
продовольчих товарів на підприємствах торгівлі та ринках району.
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Продаж сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів у
м. Новомиргород здійснюється кожного дня на місцевому ринку та кожної
неділі на центральному ринку у північній частині міста.
У рамках реалізації проекту "Купуй Кіровоградське” з початку року
взято участь в п ’яти обласних ярмарках, де було представлено на реалізацію
15 тонн олії, 1,5 тонни м ’яса свинини, картоплі 3 тонни та риби 2 тонни.
У
жовтні
в
місті
Кіровограді
відбулася
Національна
агропромислова виставка з польовою демонстрацією техніки та технологій
«АгроЕкспо- 2015». Новомиргородський район на виставці представляли:
1111 Шаруня, ТОВ «Новомиргородський цукор», КП «Новомиргородський
Новобуд» та ПАТ «Райагротехсервіс». Також прийнято участь у Покровській
ярмарці «Агро Експо-2015» на якій було реалізовано 1,5 тонни риби, 4 тонни
картоплі та 150 кг яблук.
За звітний період в районі проведено 47 щотижневих ярмарок на яких
було реалізовано м ’яса свинини - 12,8 тонн, м ’яса яловичини - 2,5 тонн, олії
соняшникової - 16,1 тонн, крупи - 8,8 тонн, борошно - 11,4 тонн, цукор - 10,0
тонн, овочі - 10,3 тонн. Всього було реалізовано продукції на суму 756,9 тис.грн.
Освіта
За 12 місяців 2015 року в Новомиргородському районі функціонувало
21 загальноосвітний заклад, в яких станом на 01 вересня поточного року
нараховувалось 2574 учнів. Крім того функціонує Новомиргородський
міжшкільний навчально-виробничий комбінат, в якому проходять навчання 274 учні та центр дитячої та юнацької творчості, які підпорядковані відділу
освіти районної державної адміністрації.
Для забезпечення систематичного виконання плану підвищення
кваліфікації
вчителів,
організації
для
педагогічних
працівників
короткотермінових курсів та семінарів за січень - грудень поточного року
використано 91,6 тис.грн.
З метою створення умов для рівного доступу до якісної освіти
школярів із сільської місцевості та на виконання державної програми
“Шкільний автобус” використовується 4 автобуси, якими організовано
підвезення 290 учнів, що становить 100% від потреби, 17 дітей дошкільного
віку та 15 педагогічних працівників.
Учні 1-4 класів та діти пільгових категорій забезпечені безкоштовним
гарячим харчуванням. Протягом 2015 року на придбання продуктів
харчування використано
823,3 тис.грн.
За період 2015 року у приміщеннях дошкільних, загальноосвітніх та
позашкільних закладах району проведено поточні та капітальні ремонтні
роботи за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.
З метою переведення котелень на альтернативні види палива у 2015
році заплановано реконструкцію систем опалення:
У Йосипівському НВК „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ДНЗ” з
встановленням пелетних котлів, загальна вартість робіт - 575,0 тис. грн. виготовлено проектно-кошторисну документацію та одержано експертний
висновок - 26,3 тис.грн., в даний час ведуться роботи по встановленню
котлів.
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У Листопадівській ЗШ І-ІІ ступенів з встановленням піролізних
котлів, загальна вартість робіт - 440,0 тис. грн., виготовлено проектнокошторисну документацію та одержано експертний висновок - 26,3 тис.грн.,
в даний час ведуться роботи по встановленню котлів.
У Пурпурівському НВК „Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ДНЗ” з
встановленням піролізного котла, загальна вартість - 449,996 тис. грн.,
виготовлено проектно-кошторисну документацію - 25,0 тис.грн.
У Петроострівській ЗШ І-ІІІ ступенів в рамках програми
енергозберігаючих заходів здійснено капітальний ремонт по заміні вікон
(28 шт.) та дверей (6 шт.) на металопластикові на загальну суму - 276,569 тис.
грн.
У загальноосвітніх навчальних закладах виконано наступні ремонтні
роботи, а саме, у Мартоніській ЗШ І-ІІІ ст.. замінено 5 вікон на
металопластикові на суму 16,0 тис. грн., у Новомиргородській ЗШ І-ІІІ ст.
№ 3 здійснено заміну у спортивному залі 2-х вікон на металопластикові на
суму 50,0 тис.грн. та 6 вікон на суму 25.0 тис.грн., ремонт покрівлі
центрального корпусу на суму 99,0 тис. грн., у Канізькій ЗШ І-ІІІ ст..
проведено поточний ремонт котельні на суму 7,0 тис. грн., Йосипівському
НВК „Загальноосвіьня школа І-ІІІ ст.. - ДНЗ” ремонт 2-х кімнат у дитячому
садочку на суму 37,0 тис. грн.., НВО „Тишківська загальноосвітня школа І-ІІІ
ст.. - ДНЗ” заміна 14 вікон на металопластикові на суму 45,0 тис. грн., у
Новомиргородській ЗШ І-ІІІ ст. № 2 проведено заміну теплової мережі у
спортивному залі на суму 10,0 тис. грн., заміна 12 шт. вікон на суму 55.0 тис.
грн., у Туріянській ЗШ І-ІІІ ст. заміна 3-х вікон на металопластикові на суму
15,7 тис. грн. та 2 вікон на суму 7,0 тис. грн., у Коробчинській ЗШ І-ІІІ ст..
заміна 10 шт. вікон на суму 25,0 тис. грн., у Новомиргородській ЗШ І-ІІІ ст.
№ 1 заміна 12 шт. вікон на суму 55,0 тис. грн.
У дошкільних навчальних закладах:
Капітанівському ДНЗ заміна котла на суму 50,0 тис грн., ремонт
котельні на суму 50,0 тис. грн.., ремонт стелі на суму 30,0 тис. грн. за кошти
селищної ради;
Новомиргородському ДНЗ заміна 2- х вікон на металопластикові на
суму 6,0 тис. грн. за кошти міської ради;
Листопадівському
ДНЗ
заміна
дверей
на
металопластикові
на суму 5,6 тис. грн..за кошти сільської ради;
Коробчинському
ДНЗ
заміна
водо-каналізаційної
мережі
на суму 2,0 тис. грн. за кошти сільської ради.
У позашкільних навчальних закладах - Новомиргородському ЦДЮТ
здійснено ремонт роздягальні на суму 8,0 тис. грн.
Охорона здоров’я
Лікувальна мережа Новомиргородського району налічує 3 лікувальнопрофілактичні заклади:
- районне територіально-медичне об’єднання «Новомиргородське»;
- комунальний заклад «Новомиргородський цент первинної медикосанітарної допомоги»;
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-

комунальний заклад «Новомиргородський протитуберкульозний
диспансер».
До складу комунального закладу «Новомиргородський центр первинної
медико-санітарної допомоги» входить 6 лікарських амбулаторій та
23 фельшерсько - акушерських пунктів.
Кількість ліжок в стаціонарах цілодобового перебування становить
166 одиниць, забезпеченість ліжками на 10 тисяч населення - 57,8, в
сільській місцевості - 86,3.
Фактична ємність амбулаторно - поліклінічних закладів складає
440 відвідування за зміну, при плановій ємності - 600.
Також діють ряд районних програм, серед яких: районна програма
«Лікар», районна програма протидії захворювання на туберкульоз на період
до 2016 року, районна програма імунопрофілактики та захисту населення від
інфекційних хвороб на 2010-2015 роки, районна програма боротьби з
онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки, районна програма
«Репродуктивне здоров’я Новомиргородщини» на 2010-2015 роки.
Проведено капітальний ремонт терапевтичного відділення на загальну
суму 140 тис.грн., а саме проведено заміну всіх вікон на енергозберігаючі,
відремонтовано приймальне відділення, душову та санітарну кімнати, палати
№1, №10, проведено ремонт водопровідної системи стаціонарного
відділення, обладнано кімнату в лабораторії для проведення аналізу
мокротиння на виявлення захворювань на туберкульоз.
Протягом звітного періоду придбано обладнання на загальну суму
148,7 тис.грн., а саме бак-танк для проявки плівки за рахунок благодійних
внесків, концентратор кисневий, кип’ятильник дезинфекційний, шприцевий
насос, монітор пацієнта, шафа витяжна металева, холодильник, 2
електрокардіографи.
Проведено ремонт системи опалення та заміну котла в Коробчинському
ФАПі на загальну суму 60 тис.грн. за рахунок місцевого бюджету. Замінено
2 вікна на енергозберігаючі в Туріянському ФАПі на суму 10 тис.грн. за
рахунок спонсорських коштів.

Г алузь культури
За звітний період мережа закладів культури району складає 56
одиниць. Це 26 клубних, 28 бібліотечних закладів, одна дитяча школа
мистецтв та районний краєзнавчий музей та збережено кадровий потенціал,
який налічує 117 керівників та спеціалістів.
Мережа закладів культури району в 2015 році зменшилася на 2 одиниці,
це клубні заклади Лікарівський сільський клуб та Новомиргородський
будинок культури оптимізовані рішенням сесії Новомиргородської міської
ради від 27 травня 2015 року № 2553.
Протягом поточного року проведено ремонти 12 закладів культури на
загальну суму 147 тис.грн., а саме районного будинку культури,
Камянуватського,
Листопадівського,
Шпаківського,
Йосипівського,
Коробчинського
та
Жовтневого
сільських
будинків
культури,
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Прищепівського клубу, Шпаківської, Защитянської та Йосипівської
бібліотек та дитячої школи мистецтв.
Протягом 2015 року проведені такі культурно-мистецькі заходи :
Святкові концертні програми до професійних, державних та календарних
свят, до дня Святого Миколая аматорами РБК проведено театралізований
новорічний ранок «У містечку казковому»
для дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах, огляд-конкурс фольклорних колективів «Фольклорні
барви Новомиргородщини», огляд-конкурс українських народних та
естрадних пісень «Зорі Висі», районний конкурс, в рамках обласного
конкурсу хореографії, «Весняні ритми» та пісенний фестиваль «Співає
Новомиргородщина», районний конкурс жіночих любительський об’єднань
та клубів за інтересами «Берегині роду і традицій».
Проведено
шефський
концерт
аматорських
колективів
Новомиргородщини для воїнів військової частини м.Кіровограда,
театралізоване дійство «Казка під назвою театр» до Міжнародного дня
театру, урочистості, присвячені 71 - й річниці визволення міста
Новомиргорода від фашистських загарбників, зустріч демобілізованих воїнівземляків Новомиргородщини в райдержадміністрації, цикл масових заходів
до Дня Перемоги (мітинг-реквієм біля стели «Мати -Батьківщина» в
міському парку до 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, на
центральній площі міста концерт, присвячений 70- річчю Перемоги та
благодійну акцію на підтримку воїнів-земляків в АТО, урочистості та
святковий концерт до дня Конституції України «Я -українець. Є у мене
право», відзначення Дня державного службовця, Дня медпрацівника.
Урочисто відзначено 275-у річницю міста Новомиргорода, в рамках
якого відбулися: ранкова розважальна програма на міському ринку
«Святковий ярмарок», дитяча вистава «Спляча красуня» (театральний
колектив МБК-1) в РБК, свято борщу «Як козаки на Новомиргородський
борщ завітали» в міському парку, вечірня музично - розважальна програма та
святковий концерт «Віват, Новомиргород» (МБК-1), святкова дискотека,
атракціони на центральній площі міста.
Структурні підрозділи відділу культури, туризму та культурної
спадщини райдержадміністрації взяли участь у 4-у Всеукраїнському
музейно-туристичному фестивалі в м.Кіровограді .
Аматорський театральний колектив «Златопілля» МБК №1 взяв участь у
45-у Всеукраїнському святі театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти»
на Хуторі Надія .
В селі Арсенівка на батьківщині корифея українського театру І.К.КарпенкаКарого проведено 45-е Всеукраїнське свято театрального мистецтва
«Вересневі самоцвіти», в якому взяли участь театральні колективи РБК, МБК
№1, Панчівського СБК та солісти і літератори РБК.
Народний аматорський фольклорний ансамбль «Туріяни» виступив з
концертною програмою на Всеукраїнській виставці «Агро Експо».
Активними учасниками культурно-мистецьких заходів є аматорські
колективи, кількість яких становить 167 одиниць. З них: фольклорних - 10,
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вокально-хорових - 48, музичних -8, хореографічних - 40, театральних 30, інших колективів - 31.
В клубних закладах району діють 5 народних колективів: народний
аматорський
ансамбль української пісні «Веселка» РБК, народний
аматорський жіночий вокальний ансамбль «Оксамит»ДШМ, народний
аматорський театр «Сюрприз»РБК, народний аматорський фольклорний
автентичний колектив «Берегиня» Листопадівського сільського Будинку
культури, народний аматорський фольклорний
колектив «Туріяни»
Туріянського сільського Будинку культури.
Молодіжна політика та спорт
В Новомиргородському районі діє районна цільова соціальна програма
розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки, яка затверджена
рішенням районної ради від 20 квітня 2012 року № 174.
Для реалізації державної політики в галузі фізичної культури та спорту
в районі є 84 спортивні споруди, з них 45 спортивних майданчиків,
10 футбольних полів, 9 приміщень для фізкультурно-оздоровчої роботи,
15 спортивних залів, 4 стрілецьких тири, 2 стадіони.
В районі розвивається вісім видів спорту: баскетбол, боротьба грекоримська, волейбол, футбол, футзал, легка атлетика, шахи та шашки,
функціонує 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 з 11 тренерами.
З 1 по 30 квітня 2015 року в районі проходив Всеукраїнський місячник
«Спорт для всіх-спільна турбота». Даний захід проводився з метою
облаштування, ремонту, реконструкції та будівництва спортивних
майданчиків у закладах освіти, за місцем проживання та в місцях масового
відпочинку населення, поліпшення умов для регулярних занять оздоровчою
фізичною культурою і масовим спортом різних вікових груп населення.
На утримання ВФСТ «Колос» в 2015 році виділено та використано
103,2 тис.грн, на заходи виділено та використано 68,2 тис.грн.
На фінансування ДЮСШ «Колос» на 2015 рік виділено та використано
562,6 тис.грн., на проведення
заходів
використано 24,0 тис.грн, на
придбання спортивного інвентаря використано 4,0 тис.грн.
17-18 січня 2015 року команда району взяла участь в Чемпіонаті
області з легкої атлетики серед ДЮСШ, м. Кіровоград, зайняли третє місце,
25 січня 2015 року відбувся товариський турнір з волейболу між
командами Новомиргородського, Новоукраїнського та Шполянського
районів, м.Новомиргород.
30-31 січня 2015 року в м.Запоріжжі відбувся Чемпіонат України серед
юнаків та дівчат 1998 року народження. Денис Піменов у фінальному забігі
був першим серед найсильніших бігунів, став чемпіоном України, Бичкова
Аріна у складі збірної команди області з естафетного бігу увійшла до десяти
кращих команд України.
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31 січня 2015 року організовано та проведено товариський турнір з
волейболу між командами Новомиргородського, Новоархангельського,
Маловисківського та Олександрівського районів, м.Новомиргород.
Команди Новомиргородського району брали участь:
- у обласній спартакіаді школярів з волейболу серед дівчат, який
проходив в смт.Олександрівка 19-21 квітня 2015 року;
- у чемпіонаті області серед ДЮСШ з легкої атлетики в м.Кіровоград,
який відбувся 15-16 квітня 2015 року;
- у чемпіонаті району з волейболу 26 квітня,
- у обласній спартакіаді школярів з волейболу серед юнаків 26-28
квітня в смт.Олександрівка;
- у чемпіонаті району з шахів, шашок; у чемпіонаті району з армспорту
та легкої атлетики.
14 червня 2015 року команда району приймала участь у обласних
спортивних іграх «Тато, мама і я - спортивна сім’я».
Протягом квітня - травня місяців 2015 року команда району брала
участь у чемпіонаті області з футболу серед аматорських команд 2 групи (І
коло).
До Дня незалежності України в районі проводилися такі заходи:
- змагання з баскетболу серед дівчат ДЮСШ «Колос»;
- легкоатлетична естафета;
- дружня зустріч між ветеранами спорту;
- товариська зустріч між командами «Вентура+» та молодіжною
командою району;
З 05 вересня по 26 вересня 2015 року проходив чемпіонат області з
футболу.
12 вересня 2015 року в м. Новомиргороді проводилися наступні заходи,
присвячені Дню фізичної культури та спорту:
- футбольний матч між командами «Вентура+» та командою
«Буревісник» м.Знам’янка;
- змагання з баскетболу серед дівчат ДЮСШ «Колос»;
- легкоатлетична естафета;
- дружня зустріч по волейболу між ветеранами спорту.
У вересні місяці команда Новомиргородського району з легкої
атлетики взяла участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях:
- 20-21 вересня 2015 року у чемпіонаті України серед юнаків 2000 р.н. та
молодші в м.Кіровоград, де Баранов Денис став срібним призером
чемпіонату України в бігу на 200 метрів;
- 25-27 вересня 2015 року в чемпіонаті України серед юнаків 1998-1999
р.н. в м. Луцьк, де Піменов Денис став срібним призером України з бігу на
400 метрів.
Команда Новомиргородського району 12 вересня взяла участь у
турнірі з боротьби греко-римської, який проходив в м.Новоукраїнка та
команда районної ДЮСШ «Колос» взяла участь у турнірі з греко-римської
боротьби пам’яті ЗТУ Романенка М.І., який проходив 19-20 вересня 2015
року в м.Кіровоград.
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07-15 вересня 2015 року проведено «Олімпійський тиждень».
21 червня 2015 року відбувся «Олімпійський день».
21 вересня 2014 року команда району взяла участь в Чемпіонаті області з
легкої атлетики.
Проведено відкриті уроки футболу з 29 вересня по 01 жовтня 2015
року.
Забезпечено участь збірної команди району в змаганнях «Краще
спортивне село Кіровоградщини» в смт.Олександрівка.
Кращим результатом у 2015 році серед юних футболістів є ІІ місце на
Всеукраїнському турнірі «Ми єдина Україна» з футболу.
Підсумовуючи виконання Програми за 2015 рік, слід зазначити , що в
районі існують резерви для поліпшення стану соціально-економічного
розвитку. Це можливо за рахунок створення сприятливого клімату для
інвесторів, результатом якого буде впровадження інвестиційних проектів,
створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету та
вирішення соціальних питань.

