Проект вноситься головою
Новомиргородської районної
державної адміністрації

РІШЕННЯ
від

2016 року

№
м.Новомиргород

Про затвердження «Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку Новомиргородського району на 2017 рік »

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місце
ве самоврядування в Україні”, статті 17 Закону України ”Про місцеві державні
адміністрації”,
районна рада вирішила:
1. Затвердити програму соціально-економічного
розвитку Новомиргородського району на 2017 рік

та

культурного

2. Рекомендувати районній державній адміністрації та органам місцевого
самоврядування:
забезпечити контроль та виконання завдань і заходів програми соціальноекономічного та культурного розвитку Новомиргородського району на 2017
рік;
передбачити кошти для реалізації завдань і заходів програми соціальноекономічного та культурного розвитку Новомиргородського району на
2017 рік під час формування проектів місцевих бюджетів на 2017 рік .
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
районної ради.

Голова районної ради

С.СОВЕНКО

ПРОГРАМА
соціально-економічного та культурного розвитку
Новомиргородського району на 2017 рік
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програму
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
Новомиргородського району на 2017 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).
РОЗДІЛ І. "МЕТА ПРОГРАМИ”
Метою
програми
економічного
і
соціального
розвитку
Новомиргородського району є активізація інвестиційної діяльності,
забезпечення ефективного використання потенціалу економіки, динамічного
розвитку інфраструктури - до створення належних умов для життєдіяльності
та підвищення добробуту населення району.
РОЗДІЛ ІІ. "ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ"
РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
I.Аналіз стану розвитку галузі промисловості за 2016 рік:
Обсяги реалізованої промислової продукції за січень-серпень 2016 року
склали 608 млн. 730 тис.грн, що у 3,8 рази більше в порівнянні з відповідним
періодом 2015 року. Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку
на одну особу за січень - серпень 2016 року року становить 21274,6 грн, що у
3,8 рази більше в порівнянні з відповідним періодом 2015 року.
Продукція ТОВ ВКФ "Велта" займає в загальному обсязі реалізованої
продукції 75 відсотків, ТОВ "Новомиргородський цукор" - 15 відсотків.
II. Головні проблеми розвитку галузі промисловості:
недостатня конкурентоздатність промислової продукції через високу
енергоємність продукції промисловості;
недостатнє залучення інвестицій та обмеженість власних обігових
коштів підприємств для проведення модернізації та сучасного технічного
переозброєння галузі.

III. Мета програми у галузі промисловості на 2017 рік:
Розвиток промислового виробництва в районі та збільшення обсягів
виробництва шляхом створення
сприятливих умов для
розвитку
конкурентоспроможного промислового комплексу району.
IV. Пріоритетні напрямки розвитку галузі промисловості на 2017
рік:
підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості.
V. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі
промисловості на 2017 рік:
забезпечення
максимального
використання
потужностей
ТОВ „Новомиргородський цукор”,
ПАТ «Райагротехсервіс» та
ПП
„Шаруня”;
продовження впровадження міжнародної системи управління
безпечністю харчової продукції ( НАССР - Нагагд Апаїузіз апд СгШсаі Сопігоі Роіпіз )
на ТОВ «Новомиргородський цукор».
VI. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:
У 2017 році заплановано обсяг реалізації промислової продукції по
обліковому колу промислових підприємств в сумі 766520 тис.грн, що в
порівнянні з 2016 роком становитиме 101,0 відсоток.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
І.Аналіз стану розвитку галузі за 2016рік
Новомиргородський район є аграрним регіоном, у валовому
виробництві якого 77,2% займає продукція сільського господарства.
Станом на 01 січня 2016 року в районі налічується 89,8 тис.га сільсь
когосподарських угідь, з них 77 тис. га ріллі.
Виробничу діяльність здійснюють 150 юридичних сільськогосподарських
підприємств, в користуванні яких знаходиться 56,2 тис.га ріллі,
2072 одноосібників які самостійно ведуть товарне виробництво на площі
10,2 тис.га.
Виробництво валової продукції по всіх категоріях господарств в
порівняльних цінах 2010 року орієнтовно складе в 2016 році 642,5 млн. грн. що становитиме 106,2% до 2015 року.
Виробництво валової продукції рослинництва очікується в обсязі
493,4 млн. грн., що становить 111,6 % до 2015 року, за рахунок збільшення
обсягів виробництва зернових культур на 38,5 % в порівнянні з 2015 роком,
що становитиме 46 тис.тонн.

Виробництво валової продукції тваринництва по всіх категоріях
господарств очікується в обсязі 149,2 млн. грн. (91,5 % до 2015 року), що
пояснюється зменшенням поголів’я ВРХ на 569 голів та свиней на
1282 голови.

II. Головні проблеми розвитку галузі
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.
незадовільна цінова політика та недосконалий механізм регулювання
попиту і пропозиції сільськогосподарської продукції, домінування сировинної
продукції з низьким рівнем переробки.
низький рівень інвестицій і зростання залежності від державного
фінансування.
III. Мета програми у галузі на 2017 рік
створити
сприятливі
умови
для
розвитку
високоефективного
конкурентноспроможного
аграрного
комплексу
району, забезпечити
продовольчу безпеку району, а також розвиток сільської місцевості.
^ . Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2017рік
збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції за
рахунок впровадження нових високоефективних технологій;
збільшення обсягів виробництва тваринницької продукції;
збільшення обсягів продукції на ТОВ « Новомиргородський цукор» за
рахунок збільшення площ посіву цукрового буряку до 4200 га.
V.
Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі
на 2017 рік
підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського
призначення через:
а) оптимізацію структури посівних площ та освоєння науковообґрунтованих
сівозмін
з
метою
підвищення
продуктивності
сільськогосподарських угідь;
б) впровадження у виробництво нових енергозберігаючих технологій,
які базуються на сучасних досягненнях аграрної науки, нових
високоврожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур;
в) сприяння активізації розвитку цукрової галузі шляхом розширення
площ посіву та обсягів виробництва цукрової сировини.
призупинення спаду утримуваного поголів’я та забезпечення
стабілізації тваринницької галузі через:
а) посилення селекційної роботи у тваринництві за рахунок
використання наявного генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин
із залученням кращих ліній і порід вітчизняної та зарубіжної селекції;

б)збільшення обсягів виробництва молочної продукції шляхом
збереження, стабілізації і нарощування поголів'я корів та підвищення їх
продуктивності.
VI. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:
підвищення рівня продуктивності праці в сільському господарстві;
підвищення рентабельності галузі;
збільшення питомої ваги продукції з високим ступенем переробки
сировини;
державного регулювання цін на сільгосподарську продукцію;
забезпечення ефективної державної підтримки сільгосптоваровиробників;
забезпечення
державою
доступності
кредитування
дрібних
сільгосптоваровиробників.
Показники
№
п/п
1.

2.

3.

2016

Роки
2017 2017/2016
%

Валова продукція сільського господарства по
всіх категоріях господарств (у порівняних
цінах 2010 року), млн. грн.
Виробництво основних видів сільськогоподарської продукції в усіх категоріях
господарств:
зернові культури, тис. тонн

642,6

644,5

100,3

172,8

144,5

83,6

соняшник, тис. тонн

37,3

38,2

102,4

цукровий буряк ( фабричний),
тис. тонн

182,9

203,7

111,4

картопля, тис. тонн
овочі, тис. тонн
плоди і ягоди, тонн
м ’ясо, тонн
молоко, тонн
яйця, тис. штук
Поголів’я худоби та птиці в усіх категоріях
господарств, тис.гол.:
велика рогата худоба
у т . ч . корови
свині
вівці та кози
птиця

22,9

23,0

100,1

8,2

8,4

102,6

500

500

100

2440

2441

100,1

15046

15046

100,0

12065

12065

100

4,55

4,55

100

3,0

3,0

100

7,6

7,8

102,6

1,82

1,87

102,7

181,8

181,8

100

РОЗДІЛ ІІІ. "ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ"
ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
I. Аналіз стану розвитку галузі за 2016 рік:
Кількість населення в районі змінюється у зв'язку з переїздами людей з
одних місць постійного проживання в інші. Зокрема, з сіл району постійно
виїжджають на постійне місце проживання у міста молоді люди. Зменшення
чисельності населення району відбувається, в тому числі, за рахунок
природного скорочення.
Так, середньорічна чисельність наявного населення станом на 01 січня
2016 року становила 28,5 тис. осіб. До кінця 2016 року очікується чисельність
населення 28,3 тис. осіб. На 2017 рік даний показник прогнозується на рівні
28,1 тис. осіб, що становить 99,3 % до очікуваного показника 2016 року.
II. Головні проблеми розвитку галузі:
невідповідність освітньо-кваліфікаційного рівня незайнятих громадян
потребам регіонального ринку праці;
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.
III. Мета програми у галузі на 2017 рік :
покращення рівня життя населення району;
стабілізація міграційних процесів.
^ . Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2017 рік:
підвищення рівня оплати праці на підприємствах району;
створення високопродуктивних та високооплачуваних робочих місць.
V. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2017 рік:
поліпшення рівня забезпечення державними допомогами вразливих
верств населення та молодих родин;
подальше зниження рівня бідності населення шляхом поглиблення
адресності та забезпечення матеріальної підтримки соціально вразливих
верств населення;
зниження рівня зареєстрованого безробіття, в тому числі шляхом
створення нових робочих місць для молоді;

надання соціальної підтримки учасників анти-терористичної операції і
членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, переселенцям.
VI. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:
зниження рівня бідності населення району та соціальної напруги;
покращення рівня життя населення району;
стабілізація демографічної ситуації в районі.
ВНУТРІШНІЙ СПОЖИВЧИЙ РИНОК, ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ТА ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
I. Аналіз стану розвитку галузі за 2016 рік.
Обсяг роздрібного товарообороту за січень-червень 2016 року стано
вить 42587,8 тис.грн, що становить 93,8 % до відповідного періоду 2015 року.
У звітному періоді 2016 року відбулось розширення торговельної
мережі. відкрито два магазини по реалізації непродовольчих товарів.
Також у
м. Новомиргороді діють два соціальні відділи, в яких
реалізуються продовольчі товари місцевих товаровиробників.
У переважній кількості підприємств торгівлі діє проект «Купуй
Кіровоградське» шляхом реалізації широкого асортименту товарів,
вироблених місцевими товаровиробниками та виробниками області.
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.
II. Головні проблеми розвитку галузі:
нерівномірність розміщення торгових об'єктів, закладів ресторанного
господарства у місті та сільських населених пунктах;
наявність випадків розповсюдження товарів, які не відповідають вимогам
технічних регламентів та нормативних документів;
неналежний рівень обслуговування населення на ринках, в об'єктах
дрібно-роздрібної торгівлі та існування проявів стихійної торгівлі.
III. Мета програми у галузі на 2017 рік:
метою програми є сприяння задоволенню потреб населення району у
товарах належної якості за доступними цінами, розширенню присутності
товарів місцевого виробництва на внутрішньому ринку району, створення
умов для поліпшення якості обслуговування населення.
^ . Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2017 рік:
підтримка місцевих товаровиробників у рамках реалізації проекту
«Купуй Кіровоградське»;
сприяння розвитку фірмової торгівельної мережі підприємствтоваровиробників району та області з метою стабілізації цін на споживчому
ринку.
V. Основні заходи щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2017 рік:

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;
посилити контроль за відповідністю та якістю продукції, що реа
лізується на ринку;
проведення робіт з впорядкування та благоустрою ринків;
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;
участь підприємств-товаровиробників району у всеукраїнських та
обласних виставках-ярмарках.
VI .Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:
Насичення мережі підприємств торгівлі товарами місцевого
виробництва, підвищення рівня
якості торговельного обслуговування
населення району і стабільна цінова ситуація забезпечать приріст обсягу
роздрібного товарообороту на 0,6 відсотка в порівнянні з 2016 роком.
РИНОК ПРАЦІ
I. Аналіз стану розвитку галузі за 2016 рік:
Так, протягом січня-вересня 2016 року в районі на новостворені робочі
місця були працевлаштовано 96 осіб, що становить 87,2% до запланованого
показника на 2016 рік. На 2017 рік планується створення 100 нових робочих
місць.
II. Головні проблеми розвитку галузі:
низький рівень заробітної плати;
наявність "тіньових" відносин у малому та середньому бізнесі при
працевлаштуванні незайнятого населення;
недостатній розвиток малого і середнього підприємництва.
III. Мета програми у галузі на 2017 рік:
сприяння ефективній зайнятості населення, захисту населення від
безробіття;
покращення рівня життя населення району;
виведення з тіні бізнесу та легалізація робочих місць.
^ . Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2017 рік:
підвищення рівня зайнятості населення та зниження рівня безробіття;
підвищення рівня оплати праці на підприємствах району, створення
високопродуктивних та високооплачуваних робочих місць;

реалізація заходів програми зайнятості населення Новомиргородського
району в 2017 році.

V. Основні заходи щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2017 рік:
зниження диференціації в оплаті праці працівників різних галузей
економіки району;
здійснення заходів щодо недопущення виникнення заборгованості із
виплати заробітної плати на підприємствах району;
забезпечення контролю за дотриманням законодавства у сфері оплати
праці та легалізація "тіньових" доходів населення;
поліпшення рівня забезпечення державними допомогами вразливих
верств населення та молодих родин;
подальше зниження рівня бідності населення шляхом поглиблення
адресності та забезпечення матеріальної підтримки соціально вразливих
верств населення.
VI .Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:
підвищення рівня зайнятості населення району;
покращення рівня життя населення району.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
I. Аналіз стану розвитку галузі за 2016 рік:
На даний час надаються послуги населенню, організаціям та установам
міста з теплопостачання, водопостачання, водовідведення і вивезення твердих
побутових відходів КП " Новомиргородські муніципальні інженерні мережі".
На балансі підприємства знаходиться 31 житловий будинок та 1 ко
тельня, 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: 44,7 % водопровідних
мереж від загальної їх протяжності; 33,4 % каналізаційних мереж.
II. Головні проблеми розвитку галузі :
значна зношеність основних фондів та незадовільний технічний стан
житлово-комунального господарства;
відсутність конкуренції на ринку послуг;
складний фінансовий стан підприємств (збитковість, наявність значної
дебіторської та кредиторської заборгованості);
застаріле енергоємне обладнання, високі питомі витрати та втрати
матеріальних і енергетичних ресурсів при виробництві та наданні
комунальних послуг.
III. Мета програми у галузі на 2017 рік

задоволення потреб всіх споживачів у економічно доступних житлово комунальних послугах належного рівня та якості.

^ . Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2017 рік:
державна підтримка забезпечення сталого функціонування галузі через
державні програми, термінова заміна основних виробничих фондів із
застуванням передових технологій, пільгові умови існування для галузі.
V. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі
на 2017 рік:
підвищення ефективності управління житлово - комунальним господдарством та упорядкування відносин власності у цій сфері;
забезпечення беззбиткового функціонування підприємства при
економічно - обґрунтованій системі визначення рівня тарифів;
технічне переоснащення галузі;
створення конкурентного середовища на ринку житлово - комунальних
послуг;
максимальне охоплення населення в частині призначення субсидій та
відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги, придбання твердого
пічного побутового палива;
забезпечення населення міста Новомиргорода якісною питною водою;
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.
V!. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:
підвищити якість житлово - комунального обслуговування населення,
ліквідувати критичний рівень зносу основних фондів у ЖКГ, зменшити
витрати та втрати на виробництво житлово - комунальних послуг, досягти
оптимального співвідношення рівня доходів населення і їх витрат на оплату
житлово - комунальних послуг.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
І.Аналіз стану розвитку галузі за 2016 рік:
Лікувальна мережа Новомиргородського району налічує 3 лікувальнопрофілактичних
закладів:
РТМО
«Новомиргородське»,
КЗ
«Новомиргородський
ЦПМСД»,
КЗ
«Новомиргородський
протитуберкульозний диспансер». До складу
КЗ «Новомиргородський

ЦПМСД» входить 6 лікарських амбулаторій та 26
фельдшерськоакушерських пунктів.
Кількість ліжок в стаціонарах цілодобового перебування становить
156 одиниць, забезпеченість ліжками на 10 тисяч населення - 54,7 одиниць
Фактична ємність амбулаторно-поліклінічних закладів за 6 місяців 2016 р. 455,4 за 6 місяців 2015р. - 436,4 відвідувань, за зміну, при плановій ємності
600 відвідувань за зміну.
За І півріччя 2016 року проведено поточний ремонт ІАВ та приймальні
РТМО на суму 12 тис. грн. та капітальний ремонт котельні комунального
закладу «Новомиргородський цент первинної медико-санітарної допомоги» за
кошти районного бюджету в сумі 91,4 тис. грн.
Станом на 01 липня 2016 року завершені будівельно - монтажні роботи
по та модернізації котельні для роботи на альтернативному паливі РТМО
«Ново-миргородське» (вартість проекту становить 1100,0 тис. грн.).
II. Головні проблеми розвитку галузі:
матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів району
потребує дооснащення медичним обладнанням новітніх технологій;
низький
рівень
забезпечення
закладів
охорони
здоров’я
висококваліфікованими лікарями.
III. Мета програми у галузі на 2017 рік:
забезпечення доступності і якості медичної допомоги всім категоріям
населення на основі впровадження сучасних технологій діагностики та
лікування.
IV. Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2017 рік:
надання населенню району якісної первинної та вторинної медичної
допомоги;
профілактика хронічних захворювань, формування здорового способу
життя серед населення.
V. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2017 рік:
ремонт стаціонарного корпусу РТМО (терапевтичного, реанімаційного
відділень), заміна системи водо та тепло постачання та продовження
проведен-ня робіт по заміні вікон на енергозберігаючі.
поліпшення матеріально - технічної бази, проведення оснащення
діагностичною апаратурою та обладнанням, згідно з нормативами;
профілактика та рання діагностика онкологічних захворювань, раннє
виявлення та ефективне лікування хвороб серцево-судинної системи,
цукрового діабету;
сповільнення епідемії туберкульозу та поширення ВІЛ-інфекції в
районі;
збереження мережі закладів охорони здоров’я;
проведення акредитації закладів охорони здоров’я;
придбання житла для молодих спеціалістів.

V I. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:
попередження та зниження рівня захворюваності шляхом раннього
виявлення хвороб;
ліквідація материнської смертності в районі;
покращення кадрового потенціалу в галузі.
ОСВІТА
I. Аналіз стану розвитку галузі за 2016 рік:
За І півріччя 2016 року в Новомиргородському районі функціонувало
21 загальноосвітний заклад, в яких станом на 01 липня поточного року
нараховується 2574 учнів. Крім того функціонує Новомиргородський між
шкільний навчально-виробничий комбінат, в якому проходять навчання 274 учні та центр дитячої та юнацької творчості, які підпорядковані відділу
освіти районної державної адміністрації.
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти школярів із
сільської місцевості 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 6 місяців на придбання продуктів харчування
використано 424,1 тис.грн.
У Новомиргородському районі розроблена та діє районна комплексна
соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Новомиргородського
району на 2014 - 2017 роки. В 2016 році в 19 таборах з денним перебуванням
організовано відпочинок для 1272 дітей загальноосвітніх навчальних закладів
району на загальну суму - 138,4 тис. грн., що становить 57 % від загальної
чисельності учнів. Охоплено відпочинком дітей пільгових категорій:
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 38;
діти-інваліди - 39;
діти з багатодітних та малозабезпечених сімей - 408;
діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС - 41;
діти, які перебувають на диспансерному обліку - 311;
діти, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів
проведення антитерористичної операції - 6.
Станом на 01 липня 2016 року завершені будівельно - монтажні роботи
по встановленню піролізного котла в Новомиргородській загально - освітній
школі І-ІІІ ступенів № 2 (вартість проекту становить 980,0 тис. грн.).
II. Головні проблеми розвитку галузі:
недостатня матеріально-технічна база освітніх закладів;
недостатнє фінансування галузі освіти.
III. Мета програми у галузі на 2017 рік:
підвищення якості надання освітніх послуг населенню району шляхом
створення належних умов для навчання і праці, розвитку матеріально-

технічної бази закладів освіти, організації підвозу учнів, що проживають за
межею пішохідної доступності шкіл.
IV. Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2017 рік:
ремонт приміщень навчально-виховних закладів;
реалізація основних напрямків модернізації системи освіти;
забезпечення реалізації діючих програм у галузі освіти;
забезпечення підвезення учнів до загальноосвітніх навчальних закладів.
V. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2017 рік:
забезпечення підвезення учнів до загальноосвітніх навчальних закладів;
реорганізація закладів освіти району ( Канізької загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів у «Канізький навчально-виховний комплекс
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад»,
Листопадівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів у «Листопадівський
навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад»;
створення опорних шкіл (Новомиргородська ЗОШІ-ІІІ ступенів № 2 та
Новомиргородська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3);
працевлаштування вивільнених педагогічних працівників;
впровадження заходів з енергозбереження в навчальних закладах
району;
зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
продовження комп’ютеризації та інформатизації навчальних закладів,
підключення до мережі Інтернет.
проведення енергоаудиту на трьох об’єктах бюджетної сфери а саме: у
Капітанівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Новомиргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1,
Новомиргородській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2;
укладання договору з енергосервісу із Листопадівським навчальновиховним комплексом загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад.
VI. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:
забезпечення рівного доступу всіх дітей та молоді до якісної освіти;
зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
поліпшення умов перебування педагогів та учнів в навчальних закладах.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
І. Аналіз стану розвитку галузі за 2016 рік:
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 функціонує районна дитячо-юнацька спортивна школа.
«Колос», в якій діють відділення з волейболу, пляжного волейболу, боротьби
греко-римської.
Станом на 01.07.2016 року в районній ДЮСШ «Колос» займається
334 дитини з якими працює 11 тренерів - викладачів. За І півріччя 2016 року
розпочато проведення ремонтних робіт даху приміщення спортивного залу
дитячо-юнацької спортивної школи «Колос», на суму 135,9 тис.грн,
установлено пластикових вікон на суму 39,5 тис.грн.
II. Головні проблеми розвитку галузі:
на недостатньому рівні забезпечено обсяги бюджетних видатків на
фінансування сфери фізичної культури і спорту;
низька ефективність проведення спортивно-масових заходів в сільській
місцевості;
недостатня матеріально-технічна база закладів фізичної культури і
спорту.
III. Мета програми у галузі на 2017рік:
забезпечення умов для покращення стану здоров’я всіх верств
населення, пропаганди та впровадження здорового способу життя серед
жителів району.
^ . Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2017 рік:
забезпечення збереження та розвитку районної інфраструктури фізкуль
турно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем навчання, роботи та
проживання населення;
підтримка діяльності роботи громадських спортивних організацій;
подальший розвиток дитячо-юнацького спорту в районі;
V. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2017 рік:
фінансове забезпечення фізкультурно-масової роботи та спортивної
роботи;
зміцнення матеріально-технічної бази у районі;
розвиток фізичного виховання у закладах дошкільної, загальноосвітньої
освіти;
збереження та розвиток мережі закладів фізичної культури і спорту та
поліпшення їх матеріально-технічної бази;
розвиток масового спорту за місцем проживання та у місцях масового
відпочинку населення;
забезпечення належного проведення районних сільських спортивних
ігор, змагань;
вирішення питання введення штатних одиниць інструкторів по роботі з
молоддю при сільських радах.
VI. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:

підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та
спортивно масовою роботою до загальної чисельності населення району;
зміцнення матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури і
спорту.
КУЛЬТУРА
I. Аналіз стану розвитку галузі за 2016 рік:
Мережа закладів культури району складає 58 закладів культури
системи Міністерства культури і туризму України. Це 28 клубних, 28
бібліотечних закладів, дитяча школа мистецтв , районний краєзнавчий музей.
та збережено кадровий потенціал, який налічує 120 керівників та спеціалістів.
II. Головні проблеми розвитку галузі:
невідповідність
стану
матеріально-технічної
бази,
стану
та
забезпеченості
технічними засобами,
музичними інструментами,
бібліотечним фондом закладів культури району сучасним вимогам і попиту
споживачів
послуг культури і мистецтва
через недостатній
рівень
фінансування видатків розвитку галузі.
III. Мета програми галузі на 2017 рік:
здійснення заходів щодо збереження і примноження культурного
потенціалу району, всебічного задоволення культурно-мистецьких та
інформаційних потреб населення.
IV. Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2017 рік:
збереження існуючої мережі закладів культури;
поліпшення матеріально-технічної бази клубних та бібліотечних
закладів;
розвиток галузі туризму в районі;
сприяння участі майстрів мистецтв і колективів художньої
самодіяльності у творчих звітах та фестивалях народної творчості.
V.Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2017 рік:
збереження існуючої мережі закладів культури ;
зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури (поточні
ремонти клубних та бібліотечних закладів);
збереження і використання об’єктів культурної спадщини;
якісне надання закладами культури клубного типу, бібліотеками, музеями
культурно-дозвіллєвих послуг населенню району;
забезпечення участі в обласних та Всеукраїнських оглядах, конкурсах та
фестивалях;
підготовка та проведення соціально важливих культурно-мистецьких
заходів, присвячених відзначенню ювілейних дат та державних свят.
VI.Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:
збереження та розвиток наявних об’єктів галузі культури;

покращення якості надання закладами культури послуг населенню.

РОЗДІЛ ГУ. "МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ”
ТРАНСПОРТ
I.Аналіз стану розвитку галузі за 2016 рік
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 фізич
ними особами - підприємцями.
У 2016році пасажирський транспорт в районі працював стабільно.
Дев’ятнадцять
маршрутів
забезпечували
необхідні
обсяги
пасажироперевезень. Очікуються обсяги перевезень пасажирів на рівні 190
тис.осіб, а пасажиро-обороту на рівні 6,5 млн.пас.км.
Очікується отримати до кінця 2016 року обсяг перевезених вантажів
автомобільним транспортом 22,0 тис.тонн та вантажооборот на рівні
5,1 млн.ткм.
II. Головні проблеми розвитку галузі:
низький рівень платоспроможності жителів району;
відсутність фінансування на відшкодування витрат на перевезення
пільгових категорій громадян у приміських автобусних маршрутах загального
користування автомобільним та залізничним транспортом;
відсутність поновлення автобусного парку ПрАТ „Новомиргородське
АТП-13545”;
будівництво
автомобільної
дороги
Т-12-09
НовомиргородОлександрівка;
незадовільний стан доріг.
III. Мета програми у галузі на 2017 рік
Основною метою розвитку транспортного сектора економіки району на
2017 рік визначено модернізацію транспортної інфраструктури та рухомого
складу для забезпечення зростаючої мобільності населення та товаропотоків,
забезпечення якісних транспортних послуг, підвищення безпеки перевезень
пасажирів і вантажів.
IV. Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2017 рік:
поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і
приведення його у відповідність з вимогами нормативних документів;

покращення якості та підвищення безпеки перевезень пасажирів
автомобільним транспортом загального користування;
створення сприятливих умов, які забезпечуватимуть привабливість
транспортної діяльності для залучення приватного капіталу та поліпшення
транспортного обслуговування населення району.
розширення мережі регулярного автобусного сполучення в районі;
поліпшення транспортного обслуговування сільських населених пунктів.
V. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2017 рік:
ремонт доріг у напрямку Новомиргород - Олександрівка;
ремонт вулиць та доріг комунальної власності району, доріг загального
користування та державного значення;
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.
VI. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:
збільшення обсягів перевезень пасажирів;
оновлення рухомого складу автобусів;
поліпшення транспортного обслуговування населення району.
РОЗДІЛ V. "ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕС-КЛІМАТУ Й ЗАЛУЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ"
СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ НАДХОДЖЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ
КАналіз стану розвитку галузі за 2016 рік:
За січень-червень 2016 року обсяг капітальних інвестицій становить
75755 тис. грн., в тому числі на одну особу 2643,2 грн. Прогнозний обсяг
капітальних інвестицій на 2017 рік становитиме 152500 тис. грн., що стано
витиме 102,96% до очікуваного показника 2016 року.
II. Головні проблеми розвитку галузі:
недостатність коштів місцевих бюджетів для розвитку інфраструктури
населених пунктів;
недостатня інвестиційна активність суб’єктів господарювання;
незадовільний технічний стан комунальної інфраструктури (автомобільних
доріг, житлового господарства).
III. Мета програми у галузі на 2017 рік:
створення привабливого інвестиційного клімату та забезпечення
суттєвого зростання надходжень інвестицій в економіку району для сталого
економічного розвитку Новомиргородщини;

запровадження конструктивної співпраці з інвесторами, які реалізують
пріоритетні на території району проекти.
IV. Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2017 рік:
реалізація комплексу заходів щодо енергозбереження, використання
відновлювальних джерел енергії;
реалізація інвестиційних проектів у сільському господарстві.
V. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі
на 2017 рік:
завершення будівництва та введення в експлуатацію Капітанівського
зернозберігаючого підприємства;
будівництво заводу з виробництва біогазу з відходів виробництва ТОВ
«Новомиргородський цукор» та виробництва електроенергії, створення 50
робочих місць;
завершення реалізації проекту «Будівництво зернозберігаючого
комплексу на базі СТОВ "Агролан" потужністю 25 тонн на годину та
створення 10 робочих місць»;
пошук інвесторів для реалізації проектів «Будівництво Пурпурівської
дільниці по видобутку та переробці бурого вугілля», «Розробка
Петроострівського родовища гранітів с. Петроострів Новомиргородського
району», «Розробка Лікарівського родовища лабрадоритів»;
посилення організаційної роботи органів місцевого самоврядування
щодо створення сприятливих умов інвестиційної діяльності, формування
інвестиційних пропозицій та реалізації стратегічних інвестиційних проектів
розвитку району;
реалізація інвестиційних проектів за рахунок участі проектів у програмі
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;
здійснення координації та моніторингу впровадження в районі проектів
міжнародної технічної допомоги;
реалізація інвестиційних проектів у сільському господарстві.
VI. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:
№
з/п
1.
2.

Показники
Обсяг капітальних інвестицій,
тис. грн.
Обсяг
прямих
іноземних
інвестицій, тис.дол.США

2016 рік,
очікувані

2017 рік,
прогноз

Темп росту,
%

148120

152500

103,0

4500

4550

101,1

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА
І. Аналіз розвитку галузі за 2015 рік:
На кінець 2015 року кількість суб’єктів малого і середнього підприєм
ництва на 10 тис. осіб наявного населення становила 62 одиниці (по області
75 одиниць), у 2014 році становила 61 одиницю.

В районі працює 109 фермерських господарств, яким надано в
користування 14,5 тис. га землі та 764 приватних підприємців.
За територіальним розподілом в місті Новомиргороді сконцентровано
більше 75 % суб’єктів малого бізнесу, 25 % в сільських населених пунктах.
Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами (робіт, послуг) у
2015 році становив 685,5 млн. грн., або 197,2 % до показника 2014 року.
Питома вага показника становить 40,4% у загальному обсязі реалізованої
продукції (робіт, послуг) по району.
Середня кількість зайнятих працівників на малих підприємствах за
підсумками 2015 року склала 779 осіб. Частка середньорічної кількості
найманих працівників малих підприємств у загальній кількості найманих
працівників по району становить 37,4 %. Середньорічна кількість найманих
працівників малих підприємств по району становить 669 осіб. Витрати на
персонал у 2015 році становить 25846,5 тис. грн.
Одним із основних показників, який характеризує економічний
підсумок господарської діяльності є фінансовий результат підприємств. За
2015 рік малими підприємствами отримано прибуток від своєї діяльності в
сумі 405352,2 тис. грн. та 440,4 тис. грн. - збитків. Частка підприємств, які
отримали прибуток 91,4 % та збиток - 8,6 %.
На даний час на території району функціонує центр надання
адміністративних послуг (далі - ЦНАП) відповідно до вимог Закону України
«Про адміністративні послуги». Протягом 2015 року через ЦНАП району
надано 4277 послуг.
Для забезпечення залучення незайнятого населення до організації
підприємницької діяльності фахівцями районного центру зайнятості
проведено семінари «Як розпочати свій бізнес» та «Від бізнес - ідеї до власної
справи». Загалом за 2015 рік районним центром зайнятості проведено 53
семінари, в яких взяли участь 542 особи. Організували власний бізнес та
отримали одноразову допомогу по безробіттю 20 осіб.
Крім того, при зверненні особам надаються консультації з питань
організації та провадження підприємницької діяльності. Протягом 2015 року
такі консультації отримали 8 бажаючих.
П.Головні проблеми розвитку галузі:
недостатність державної допомоги та інвестиційної підтримки малого і
середнього підприємництва;
недостатнє фінансово-кредитне забезпечення суб’єктів малого і
середнього підприємництва, що обумовлено практичною відсутністю
пільгових кредитів для підприємців, недоступністю довгострокового
кредитування, високою вартістю позичкових коштів, що стримує розвиток
виробничої сфери;
відсутність мотивації у суб’єктів господарювання до інвестиційної та
інноваційної діяльності;
брак професійних знань та досвіду у підприємців, відсутність знань
щодо здійснення маркетингу і сучасного менеджменту для організації
виробництва і збуту продукції, що у свою чергу негативно впливає на

структуру малого і середнього підприємництва, яке тяжіє до торговопосередницької діяльності, а не до виробництва.
III. Мета програми у галузі на 2017 рік:
створення сприятливого середовища, правових та організаційних умов
для реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність
та підвищення їх добробуту;
спрямування дій районної державної адміністрації, органів місцевого
самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських
об’єднань підприємців на розв’язання актуальних проблем, що стримують
розвиток малого і середнього підприємництва;
залучення додаткових інвестицій;
збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.
IV. Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2017 рік:
збільшення кількості малих підприємств, що займаються реалізацією
власної продукції, виконанням робіт та наданням послуг;
створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва.
V. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі
на 2017 рік :
створення сприятливого підприємницького та інвестиційного середо
вища для розвитку малого і середнього бізнесу в районі;
підвищення ефективності взаємодії бізнесу і громади для посилення
інвестиційної привабливості території;
використання місцевої сировинної бази підприємствами малого та
середнього бізнесу;
надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності
для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними напрям
ками розвитку;
розвиток самозайнятості та підприємницької ініціативи серед безро
бітних;
здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації суб’єктів підприємницької діяльності;
залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу до виставкової діяль
ності, інших заходів, спрямованих на просування їх продукції, підтримка
власного виробника;
інформаційно - консультативна підтримка суб’єктів підприємницької
діяльності;
залучення до підприємницької діяльності молоді;
сприяння розвитку сучасної ефективної інфраструктури підтримки
малого бізнесу, яка забезпечуватиме інформаційні, консультаційні послуги
для суб’єктів підприємництва;
насичення місцевих товарних ринків продукцією місцевими
товаровиробниками та виробниками Кіровоградської області;
наповнення місцевих бюджетів, створення нових робочих місць та
зменшення рівня безробіття, зниження соціальної напруги у районі.

VI.Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:
збільшення обсягів реалізації власної промислової продукції, робіт та
послуг суб’єктами малого підприємництва району;
створення нових робочих місць;
збільшення надходжень до бюджету від діяльності малого
підприємництва.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2016 році очікується обсяг поставок товарів на експорт 8517,0 тис.
дол. США. На 2017 рік прогнозується збільшення обсягу експорту до 8530,0
тис. дол. США або 100,2 % до 2016 року.
Обсяг прямих іноземних інвестицій у 2017 році становитиме
4550 тис. дол. США або 101,1 відсотків до очікуваного показника 2016 року.
Розділ VI. Механізми реалізації програми
Виконання завдань та досягнення мети Програми буде забезпечено за
рахунок:
виконання завдань та основних показників Програми;
залучення міжнародної технічної допомоги у розвиток економіки і
соціальної сфери району;
об'єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, представників бізнесу, громадських організацій для
вирішення 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 нормативноправовими актами України.
Розділ V I! Контроль за виконанням програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною
адміністрацією та районною радою.
Основними формами контролю за реалізацією завдань та основних
показників Програми будуть:
здійснення аналізу стану виконання Програми та вжиття додаткових
заходів, спрямованих на виконання Програми;
здійснення моніторингу стану реалізації інвестиційних проектів та
виконання робіт в об'єктах соціальної сфери;
звітність про стан реалізації Програми постійним комісіям районної ради
та
на
засіданнях
сесій
районної
ради, засіданнях
колегії
райдержадміністрації;
залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації
Програми.

форма 1
Основні показники
розвитку Новомиргородського району на 2017 рік

№ з/п

Показник
Обсяг реалізованої промислової
продукції, у відпускних цінах
1 підприємств

одиниц
я
2016
виміру р.,очікуване

тис.грн.

Проект
програми на
2017 рік

2017 рік
порівняно з
2016 роком, %

758930

766520

101,00

26629,1

26801,4

101,00

115,9

100,4

х

грн.

24964

25064

100,40

тис. грн.

148120

152500

102,96

грн.

5197

5351

102,96

7

тис.дол
. СШ А

4500

4550

101,11

Темп зростання (зниження) обсягу
8 прямих іноземних нвестицій

у % до
попере
днього
року

118,35

101,11

х

Обсяг прямих іноземних інвестицій
9 на одну особу

дол. С
ША

157,89

159,65

101,11

Обсяг роздрібного товарообороту
10 підприємств - юридичних осіб

тис. грн.

83002

83500

91,10

Темп зростання (зниження) обсягу
роздрібного товарообороту
11 підприємств - юридичних осіб

у %ДО
попере
днього
року

85,8

91,1

х

тис.дол
.США

8517

8530

100,15

у % до
попере
днього
року

89,52

100,15

х

грн.

3753

4366

116,33

116,66

116,33

х

110

100

90,91

Обсяг реалізованої промислової
грн.
2 продукції на одну особу
Обсяг виробництва валової продукції у % до
у сільгосппідприємствах у цінах 2010 попере
року
днього
року
3

Обсяг виробництва продукції
сільського господарства на одного
сільського мешканця (у постійних
4 цінах) сільгосппідприємствами
Обсяг капітальних інвестицій
5
Обсяг капітальних інвестицій на
6 одну особу
Обсяг прямих іноземних інвестицій

12 Обсяг експорту товарів
Темп зростання (зниження) обсягу
експорту товарів
13
14 Середньомісячна заробітна плата

Гемп зростання (зниження)
15 середньомісячної заробітної плати
Працевлаштовано громадян на нові
16 робочі місця

у % до
попере
днього
року
осіб

форма 3
ПЕРЕЛІК
соціальних заходів, реалізація яких буде продовжена, розпочата, завершена у 2017 році,
у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2017 рік
по Новомиргородському району

№
з/п

Сільська (селищна,
Населений пункт
міська) рада

1

2

Термін реалізації
проекту:
Назва заходу

3

дата
дата
закінчен
початку
ня
4

5

Загальна
вартість,
тис.грн.

Джерела
фінансування

6

7

8

Освоєння
на
01.01.2017
року
тис.грн
9

П о тр еб а на
2 017 рік,
ти с.грн

Примітка
10

Освіта

Капітанівська
1 сели щ на рад а

Н овомиргородська
2 міська рад а

Туріянська сільська
3 рад а

О ситнянська сільська
4 рад а

Н овомиргородська
5 міська рад а

смт.Капітанівка

Заміна віконних блоків на
енергозберігаючі у Капітанівській
ЗОШ І-ІІІ ступенів

2017

2017

м.Новомиргород

Проведення санації (капітального
ремонту) будівлі Новомиргородської
ЗОШ №1 по вул. Луначарського, 3,
м. Новомиргород

2015

2018

с.Турія

Капітальний ремонт ДНЗ у с.Турія

2017

2017

с.О ситна

Капітальний ремонт котельні на
твердому паливі Оситнянської ЗОШ
І-ІІ ступенів

2017

2017

м.Новомиргород

Реконструкції системи опалення в
Новомиргородській ЗОШ І-ІІІ
ступенів №2

2017

2017

ДБ
МБ
МТД
Інші д ж ер ел а
ВСЬОГО
ДБ
МБ
МТД
Інші д ж ер ел а
ВСЬОГО
ДБ
МБ
МТД
Інші д ж ер ел а
ВСЬОГО
ДБ
МБ
МТД
Інші д ж ер ел а
ВСЬОГО
ДБ
МБ
МТД
Інші д ж ер ел а
ВСЬОГО
Разом по галузі

1500

1500
10560
1173,3

0

11733,3

0

700

700

1500
0
0
0
1500
10560
1173,3

11733,3
700

0

277,5

700
277,5

277,5
500
500

0

277,5
500
500

1000
15210,8

0
0

1000
15210,8

11

О х о р о н а з д о р о в 'я

Н овомиргородська
6 міська рад а

м.Новомиргород

Н овомиргородська
7 міська рада

м.Новомиргород

Новомиргородська
8 міська рада

м.Новомиргород

Ремонт терапевтичного та
реанімаційного відділень РТМО
"Новомиргородське"
Проведення санації будівлі
хірургічного корпусу РТМО
"Новомиргородське" по
вул.Пархоменка, 3а, м.Новомиргород,
Кіровоградської області

2017

2016

ДБ
МБ
МТД
Інші д ж ер ел а
2017 ВСЬОГО
ДБ
МБ
МТД
Інші д ж ер ел а
2018 ВСЬОГО
Разом по галузі

В о д о п о с т а ч а н н я т а в о д о в ід в е д е н н я
ДБ
МБ
МТД
Інші д ж ер ел а
Реконструкція водопровідної мережі
м. Новомиргород Кіровоградської
області
2013
2018 ВСЬОГО
Разом по галузі

500

500

500
10104,8
1122,7

0

500
10104,8
1122,7

11227,5
11727,5

0
0

11227,5
11727,5

4357,3
542,7

58,6

0
20

4900
4900

58,6
58,6

На 2017 рік
запл ано вано
виготовлення
проектно20 кошторисної
20 документації

Д о р о ги та тр а н с п о р тн і спо руд и

Новомиргородський
9 район

Новомиргородський
10 район

Новомиргородський
11 район

Новомиргородський
12 район

громади району

Капітальний та поточний ремонт
вулиць і доріг комунальної власності

2017

громади району

Капітальний та поточний ремонт
доріг державного та місцевого
значення

2017

громади району

О с в іт л е н н я
Реконструкція мереж вуличного
освітлення із застосуванням
енергозберігаючих технологій у
м.Новомиргород Кіровоградської
області
2017

громади району

Зовнішнє освітлення вуличної мережі

РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ

2017

ДБ
МБ
МТД
Інші д ж ер ел а
2017 ВСЬОГО
ДБ
МБ
МТД
Інші д ж ер ел а
2017 ВСЬОГО
Разом по галузі
ДБ
МБ
МТД
Інші д ж ер ел а
2018 ВСЬОГО
ДБ
МБ
МТД
Інші д ж ер ел а
2017 ВСЬОГО
Разом по галузі
ДБ
МБ
МТД
Інші джерела
Разом по району

3200

3200

3200
4750
475

0

3200
4750
475

5225
8425

0
0

5225
5225

3600
400

4000

0

450

450
4450
35372,1
9341,2
0
0
44713,3

На 2017 рік
запл ано вано
18 виготовлення
проектнокошторисної
18 документації
450

0
0
0
58,6
0
0
58,6

450
468
27414,8
8436,5
0
0
35851,3

