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Звіт про виконання «Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку району на 2017 рік »
за І півріччя 2017 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 2017 рік» за І півріччя 2017 року,
районна рада вирішила :
1. Звіт про виконання «Програми соціально - економічного та
культурного розвитку району на 2017 рік» за І півріччя 2017 року взяти до
відома.
2. Рекомендувати районній державній адміністрації вжити дієві заходи
щодо забезпечення
виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Новомиргородського району на 2017 рік.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сконцентрувати
зусилля в поточному році на закріпленні та нарощуванні позитивних
тенденцій у розвитку галузей економіки, привести в дію наявні резерви і
можливості для виконання основних показників програми економічного і
соціального розвитку району на 2017 рік.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
районної ради.

Голова районної ради

С. СОВЕНКО

Звіт про виконання «Програми соціально-економічного та
культурного розвитку району на 2017 рік»
за I півріччя 2017 року
В звітному періоді 2017 року основні зусилля райдержадміністрації були
направлені на утримання темпів розвитку територій, які було започатковано в
2016 році, а також завдань, запланованих програмою соціально-економічного та
культурного розвитку району на 2017 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
Виробництво валової продукції в порівняльних цінах 2010 року по
сільськогосподарських підприємствах за січень-червень 2017 року складає в
розмірі 73,9 % до відповідного періоду 2016 року. Вся частка складається з
виробництва продукції тваринництва.
Виробництво м’яса всіма категоріями господарств становить 950 тонн,
або 82,8 % до минулого року, молока - 7301 тонн, або відповідно 89,8 % до
минулого року, яєць - 6453 тис.штук, або 109,8% до відповідного періоду
2016 року. Агроформуваннями вироблено м’яса – 92,3 тонни, або 78,2% в
порівнянні до відповідного періоду минулого року, молока - 601 тонну, або
73,7 % до минулого року.
Спад виробництва продукції тваринництва зумовлений спадом поголів’я
по всіх категоріях господарств. Так станом на 01 липня 2017 року чисельність
поголів’я великої рогатої худоби налічує – 4467 голів, що в порівнянні до
відповідного періоду минулого року становить - 81,0 %, в тому числі корів 2612 голів, що становить 85,9 % в порівнянні до минулорічних показників.
В сільськогосподарських підприємствах району поголів’я ВРХ налічується 704 голови, що на 260 голів менше минулорічних показників та
становить 73,0%, із них корів – 215 голів, що на 66 голів менше відповідно
минулорічних показників. Поголів’я свиней по всіх категоріях становить
5751 голів, або 76,1% до відповідного періоду минулого року, в
сільськогосподарських підприємствах району поголів’я свиней налічується
1188 голів, відповідно 85,9 % до минулого року.
По звітуючому колу агроформувань середньомісячна заробітна плата
одного працівника згідно проведеного моніторингу за січень - червень
2017 року становить 5617 грн., або на 60,7% більше відповідного періоду
минулого року, в тому числі за червень – 6200 грн.
Промисловість
Обсяги реалізованої промислової продукції за січень - червень 2017 року
становлять 482112,2 тис. грн., або 105,9 % до відповідного періоду
2016 року. Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну

особу за січень – червень 2017 року року становить 16956,1 грн., що становить
106,5 % в порівнянні з відповідним періодом 2016 року.
В загальному обсязі реалізованої промислової продукції займає близько
75 відсотків продукція добувної промисловості (ТОВ ВКФ «Велта») та
15 відсотків переробної промисловості (ТОВ «Новомиргородський цукор»).
Транспорт і зв’язок
На ремонт доріг комунальної власності у Новомиргородському районі
заплановано на 2017 рік фінансування за рахунок місцевих бюджетів в сумі
3200,0 тис. грн.
Протягом січня-червня 2017 року проведено поточний ремонт доріг
комунальної власності на суму 1482,2 тис. грн. протяжністю 27,91 тис. кв. м та
на експлуатаційне утримання доріг комунальної власності використано коштів
в сумі 73,95 тис. грн. протяжністю 312,64 тис. кв. м.
Ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та
місцевого значення, крім вулиць і доріг, що знаходяться у віданні
територіальних громад (комунальних), забезпечується філією «Олександрівський райавтодор».
У звітному періоді 2017 року на поточний ремонт та експлуатаційне
утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення використано
коштів в сумі 3434,7 тис. грн.
Для відновлення мережі зовнішнього освітлення у звітному періоді
використано 5,6 тис. грн. та встановлено 15 нових світлоточок протяжністю
2,5 км.
Бюджет та фінанси
Власні та закріплені доходи місцевих бюджетів району за січень-червень
2017 року становлять 41377,8 тис. грн., що на 38,7 % більше ніж у відповідному
періоді минулого року.
Оплата праці та ринок праці
За даними головного управління статистики у Кіровоградській області
рівень середньомісячної заробітної плати в районі станом на 01 квітня
2017 року становив 5083,0 грн., або 160,9 % до відповідного періоду
попереднього року.
Заборгованість
із
заробітної
плати
на
економічно-активних
підприємствах, а саме на комунальному підприємстві «Новомиргородські
муніципальні інженерні мережі», 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.
З метою підвищення розміру середньомісячної заробітної плати на
підприємствах району та недопущення нарахування найманим працівникам

заробітної плати у розмірі, меншому за законодавчо визначений її мінімальний
розмір, протягом січня – червня 2017 року проведено 6 засідань районної
робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості
населення. На засіданнях заслухано 32 керівників суб’єктів господарювання на
яких мало місце нарахування найманим працівникам заробітної плати менше
та на рівні мінімального розміру, яким рекомендовано розглянути можливість
підвищення рівня заробітної плати найманим працівникам з урахуванням
міжпосадових співвідношень, проведення індексації грошових доходів
працівників, а також запровадити встановлення заохочувальних виплат
працівникам з метою поліпшення їх матеріального становища (премій,
надбавок, тощо).
Протягом січня – червня 2017 року проведено обстеження 68 суб’єктів
господарювання району, у 15 - виявлено 15 «тіньових» робочих місць. Всі
«тіньові» місця легалізовані.
З метою виконання Програми зайнятості населення району на
2012-2017 роки в районі за даними Новомиргородського відділення
Новоукраїнської ОДПІ протягом січня – червня 2017 року на вільні та
новостворені робочі місця працевлаштовано 47 осіб, що становить 47 % до
запланованого завдання на 2017 рік.
За звітний період залучено до громадських робіт 558 незайнятих
громадян.
Власні надходження до Пенсійного фонду України у Новомиргородському району за січень-червень 2017 року становлять
116,7 тис. грн., що становить 105,2% до відповідного періоду 2016 року.
В звітному періоді 2017 року в повному обсязі забезпечено фінансування
всіх видів державних соціальних допомог, а саме:
одноразова допомога при народженні дитини та допомога по догляду за
дитиною до трьох років – 8059,1 тис. грн.;
загальна сума виплат сім’ям з дітьми становить 12373, тис. грн.;
допомога малозабезпеченим сім’ям 8964,0 тис. грн.;
допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 3274,1 тис. грн.
За І півріччя 2017 року виплачено субсидію для придбання твердого
палива та скрапленого газу на суму 3079,7 тис. грн., на відшкодування субсидії
для оплати житлово-комунальних послуг протягом звітного періоду
перераховано 37352,1 тис. грн., та пільг на суму – 1443,3 тис. грн. із
врахуванням заборгованості минулих років.
Торгівля та побутове обслуговування
За звітний період 2017 року в місті Новомиргороді відбулося розширення
торгівельної мережі: відкрито 1 магазин по реалізації продовольчих та
1 магазин непродовольчих товарів.
На протязі І півріччя щодекадно проводився моніторинг цін на основні
продовольчі товари у торговельній мережі району та на ринках міста.

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.
За січень-червень 2017 року в районі проведено 25 щотижневих ярмарок,
на яких було реалізовано: м’яса свинини – 8,5 т, м’яса яловичини – 0,6 т, олії
соняшникової – 6,7 т, крупи - 0,6 т, борошна – 4,7 т, цукру – 5,2 т, овочів –
0,7 т. Всього було реалізовано продукції на суму - 1025,7 тис. грн. Торгівлю
сільськогосподарською продукцією здійснювали фермерські господарства,
виробники-підприємці та приватні господарства населення району.
Інвестиційна діяльність
На території району у звітному періоді продовжується реалізація
інвестиційного проекту по введенню в дію зернозберігаючого підприємства
«Капітанівське ЗЗП» потужністю 75,6 тис. тонн, створення 70 робочих місць
смт.Капітанівка (ТОВ «Капітанівське ЗЗП»). На даний час введена потужність
на зберігання зерна складає 53,5 тис. тонн, або 70,8% до проектної потужності.
Створено 48 робочих місць.
Також продовжується реалізація проекту по введенню в експлуатацію
зернозберігаючого комплексу СТОВ «Агролан». Створено 15 робочих місць. У
звітному періоді було освоєно 1550,0 тис. грн. З початку реалізації проекту
освоєно коштів в сумі 61550,0 тис. грн.
У межах програми ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на
громаду-ІІІ» у 2017 році продовжена реалізація проекту по створенню
сільськогосподарського кооперативу «Аквадрім» в селі Турія з придбання
сільськогосподарської обслуговуючої техніки для обробітку грунту. Загальна
вартість проекту становить 1298,7 тис. грн., в т. ч МТД 936,1 тис. грн., кошти
громади 362,6 тис. грн.). До кінця 2017 року очікується отримання третього
траншу коштів міжнародної технічної допомоги.
Освіта
За І півріччя 2017 року в Новомиргородському районі функціонувало
21 загальноосвітній заклад, в яких станом на 01 липня поточного року
нараховується 2489 учнів. Крім того функціонує
Новомиргородський
міжшкільний навчально-виробничий комбінат, в якому проходять навчання
185 учнів 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 – червень поточного року
використано 29,6 тис. грн.
Учні 1-4 класів та діти пільгових категорій забезпечені безкоштовним
гарячим харчуванням. Протягом І півріччя поточного року на придбання
продуктів харчування використано 390,4 тис. грн.
У Новомиргородському районі розроблена та діє районна комплексна
соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Новомиргородського

району на 2014 – 2017 роки. На виконання даної програми з 06 червня по
23 червня 2017 року в 19 таборах з денним перебуванням організовано
відпочинок для 1192 дітей загальноосвітніх навчальних закладів району на
загальну суму – 275,5 тис. грн., що становить 47,9 % 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.
За січень – червень поточного
року у приміщеннях дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних закладів району проведено поточні
та
капітальні ремонтні роботи за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів:
закінчено будівельно-монтажні роботи по встановленню піролізного
котла в Новомиргородській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3. Вартість
проекту становить 1200,0 тис. грн.;
у Листопадівській ЗШ І-ІІ ступенів виконані роботи за спонсорські кошти
по влаштуванню вхідних східців, встановлено двері в спортивному залі,
замінено 4 вікна на металопластикові вікна на загальну суму 17,0 тис. грн.;
у Новомиргородській ЗШ І-ІІІ ступенів №1 виконані роботи за
спонсорські кошти по влаштуванню вхідних східців на суму 7,0 тис. грн.;
у Йосипівському НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» замінено 2 дверей та
6 вікон на металопластикові на загальну суму 34,0 тис. грн.;
у Туріянській ЗШ І-ІІІ ступенів замінено 15 вікон на металопластикові
вікна за спонсорські кошти на суму 66,7 тис. грн.;
у НВО «Тишківська ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» замінено
лампи
розжарювання на енергозберігаючі на суму 2,6 тис. грн., замінено 17 вікон на
металопластикові вікна на суму 43,2 тис. грн.; проводяться ремонтні роботи
біля спортивного залу на суму 15,0 тис. грн.;
у Пурпурівському НВК «ЗШ І ступеню – ДНЗ» проведено поточний
ремонт приміщень на суму 135,8 тис. грн.;
у Коробчинській ЗШ І-ІІІ ступенів виготовлена проектно-кошторисна
документація на ремонт покрівлі на суму 15,7 тис. грн.;
у Миролюбівській ЗШ І-ІІ ступенів замінено вікна на металопластикові на
суму 333,8 тис. грн..
Проведено поточні ремонти приміщень загальноосвітніх навчальних
закладів району, де закуплено фарби на суму 50,0 тис. грн.
Охорона здоров’я
Лікувальна мережа Новомиргородського району налічує 3 лікувальнопрофілактичні заклади:
районне територіально-медичне об’єднання «Новомиргородське»;

комунальний заклад «Новомиргородський центр первинної медикосанітарної допомоги»;
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
156. Забезпеченість ліжками цілодобового перебування на 10 тис. населення за
І півріччя 2017 року становить 54,9 (І півріччя 2016 року – 54,7) при
середньо-обласному – 88,4.
Фактична ємність амбулаторно-поліклінічних закладів за січень-червень
2017 року 461,1 відвідувань за зміну, при плановій ємності 600 відвідувань за
зміну.
Станом на 01 липня 2017 року в лікувально-профілактичних закладах
району працювало 277 медичних працівника, в т.ч. лікарів – 50, із них
2 інтерни, середніх медичних працівників – 196 осіб.
Протягом
останніх років в районі відмічається погіршення
демографічного показника, а саме зменшення чисельності населення району.
Станом на 01 липня 2017 року кількість населення становить 28415 осіб,
станом на 01 липня 2016 року - 28714 осіб.
За I півріччя 2017 року дитяча смертність в районі складає 8,13; I півріччя 2016 року - 22,73.
Первинний вихід на інвалідність серед осіб працездатного віку на
10 тис. населення за I півріччя 2017 року – 28,0; I півріччя 2016 року склав –
24,9; при середньо-обласному показнику – 25,2.
В галузі охорони здоров’я діють районні програми такі як: програма
«Лікар», цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015 –
2018 роки.
Продовжується виконання урядової програми «Доступні ліки», метою
якої є надання безкоштовних ліків для хворих на серцево-судинні
захворювання, цукровий діабет II типу та бронхіальну астму. За I півріччя
2017 року видано 4359 рецептів на суму – 121,8 тис. грн. Також проводиться
санітарно-освітня робота з питань туберкульозу та
онкозахворювань,
продовжується імунізація дітей проти кору, краснухи, паротиту, гепатиту В,
правця, БЦЖ.
У I півріччі 2017 року проводилося безкоштовне протезування зубів
пільговим категоріям населення на суму 22,9 тис. грн., протезовано 154 особи.
У I півріччі 2017 року в РТМО «Новомиргородське» проводилися поточні
ремонти у відділеннях на суму 20 тис. грн. Придбано ліжка, м’який інвентар в
терапевтичне відділення, ноші в медичний санітарний автомобіль на загальну
суму 115,6 тис. грн.
В І півріччі 2017 року в закладах охорони здоров’я впроваджені заходи з
енергозбереження, а саме:

в КЗ «Новомиргородський центр первинної медико – санітарної
допомоги» проведено заміну 30 вікон та 2 дверей на металопластикові
енергозберігаючі на суму 190,4 тис. грн. Також проведено фарбування фасаду
на суму 17,5 тис. грн.;
в Коробчинській лікарській амбулаторії загальної практики сімейної
медицини проведено заміну 5 вікон та 2 дверей на металопластикові
енергозберігаючі на суму 38,0 тис. грн.;
у Миролюбівському фельдшерському пункті проведено заміну 3 вікон на
металопластикові енергозберігаючі на суму 9,4 тис. грн.
Проведено поточні ремонти у Канізькому фельдшерсько-акушерському
пункті на суму 2,3 тис. грн. та Панчівській лікарській амбулаторії загальної
практики сімейної медицини на суму 983,0 грн.
Галузь культури
Станом на
01 липня 2017 року мережа закладів культури району
збереглася і складає 55 одиниць. Це 26 клубних, 27 бібліотечних закладів,
одна дитяча школа мистецтв та районний краєзнавчий музей та збережено
кадровий потенціал, який налічує 119 керівників та спеціалістів.
На утримання закладів культури району у І півріччі 2017 року виділені
та використані кошти в сумі 5,4 млн. грн. Заборгованості по заробітній платі
немає.
В І півріччі 2017 року проведені поточні ремонти за кошти місцевого
бюджету всього на загальну суму 164.83 тис.грн., а саме:
Туріянський сільський будинок культури – 0,4 тис. грн.;
Пурпурівський сільський будинок культури – 70,0 тис. грн.;
Новомиргородська дитяча школа мистецтв – 94,5 тис. грн.;
у Зищитянському сільському клубі замінено 1 двері та 1 вікно на
металопластикові енергозберігаючі на суму 8,4 тис. грн.
У звітному періоді 2017 року в галузі культури проведені наступні
заходи:
мітинг біля пам’ятника Т. Г. Шевченка за участі представників
виконавчої влади м. Новомиргорода;
районний огляд-конкурс театральних колективів «Театральна весна
Новомиргородщини»;
хвилину мовчання та вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні;
взято участь у ХХІІ-му Всеукраїнському фестивалі-конкурсі виконавців
на народних музичних інструментах «Провесінь»;
проведено на базі районного будинку культури обласний огляд-конкурс
аматорських театральних колективів «Театральна весна Кіровоградщини»;
проведено
урочистості
та
святковий
концерт,
приурочений
Міжнародному дню прав жінок і миру;
вечір «Орлиний взлет Шевченківського слова», присвячений 203-й
річниці від дня народження Т. Г. Шевченка;
урочиста хода та мітинг біля стели «Мати-Батьківщина», присвячені 73-й
річниці визволення міста від нацистських окупантів;

урочистий концерт, присвячений 10-й річниці створення народного
аматорського театрального колективу «Сюрприз»;
районний огляд-конкурс аматорських хореографічних колективів району
«Весняні ритми» на базі районного будинку культури;
взято участь у Всеукраїнському конкурсі «Книгоманія» у
м.Кропивницькому;
взято участь у обласному огляд-конкурсі аматорських хореографічних
колективів області «Весняні ритми» у м. Кропивницькому;
мітинг біля стели «Мати-Батьківщина» приурочений 72-й річниці
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
підняття прапора Європейського Союзу на центральній площі міста;
взято участь у V-му Центрально-Українському музейно-туристичному
фестивалі у м. Кропивницькому;
відкриття пам’ятника учасникам бойових дій в Демократичній республіці
Афганістан, м.Новомиргород;
мітинг та покладання квітів біля пам’ятника Т. Г.Шевченка;
взято участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокально-хорового
мистецтва «Калиновий спів»;
Міжнародний день захисту дітей центральна площа міста, районний
будинок культури;
районний конкурс аматорських фольклорних колективів «Фольклорні
барви», районний будинок культури;
відзначення дня медичного працівника у залі районної державної
адміністрації;
відзначення дня Державної служби України у приміщенні районної
державної адміністрації;
відзначення 21-ї річниці Конституції України у приміщенні районного
будинку культури.
Молодіжна політика та спорт
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.
На функціонування районного фізкультурно-спортивного товариства
«Колос» на І півріччя 2017 року було виділено коштів в сумі 68,4 тис. грн., з
них використано на проведення заходів 42,6 тис. грн.
На функціонування районної ДЮСШ «Колос» станом на 01 липня
2017 року виділено та використано 410,4 тис.грн., з них на заходи –
31,2 тис.грн, на утримання – 379,2 тис.грн.;
Забезпечена участь вихованців ДЮСШ «Колос» в обласних та
всеукраїнських змаганнях:
команда Новомиргородського району взяла участь у чемпіонаті області з
легкої атлетики пам’яті В. Верхоланцева в м. Кропивницькому, 25 лютого
2017 року;

участь команди районної ДЮСШ «Колос» у відкритому Кубку району з
волейболу пам’яті Шліфера О.М. в м. Новомиргороді, 22 лютого 2017 року;
участь команди районної ДЮСШ у відкритій першості Черкаської області
з легкої атлетики (двоборства) в м.Черкаси, 11 березня 2017 року;
участь команди району у відкритих зональних змаганнях до чемпіонату
України (східний регіон) з греко-римської боротьби в м.Кривий Ріг,
11-12 березня 2017 року;
участь вихованців районної ДЮСШ «Колос» у чемпіонаті України з
легкоатлетичного двоборства (2002 р.н. та молодші) в м. Київ, 23-25 березня
2017 року;
проведення в рамках районної спартакіади чемпіонату району з футзалу
в м. Новомиргород, 11 березня 2017 року;
проведення в рамках районної спартакіади чемпіонату району з
волейболу в м. Новомиргород, 18 березня 2017 року;
участь команди Новомиргородського району в обласній спартакіаді з фут
залу серед міст та районів області в м.Кропивницькому 25-26 березня
2017 року;
участь вихованців районної ДЮСШ «Колос» у обласній спартакіаді
школярів з футболу серед юнаків 2003 р.н., 01 квітня м. Мала Виска;
участь вихованців районної ДЮСШ «Колос» у відкритому чемпіонаті
міста Кропивницький з греко-римської боротьби серед юнаків 2007-2009 р.н.
в м. Кропивницький, 15 квітня 2017 року;
участь вихованців районної ДЮСШ «Колос» у чемпіонаті області з
легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2000-2001 р.н., 2002 р.н. та молодші,
пам’яті ЗТУ В. К. Іванця, 14 квітня, м. Кропивницький;
участь вихованців районної ДЮСШ «Колос» у обласній спартакіаді
школярів з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч», 08 квітня,
смт. Новоархангельськ, 15 квітня, смт. Новоукраїнка, 02 травня с.Катеринівка,
Кіровоградський район;
участь вихованців районної ДЮСШ «Колос» у чемпіонаті України з
легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2000 р.н., та молодші, 24-27 квітня,
м. Кропивницький;
проведення футбольного матчу розіграшу 27 чемпіонату області серед
аматорських команд в залік спартакіади області серед міст та районів
Кіровоградської області, 22 квітня, 07,14,21,28 травня, м.Новомиргород;
участь вихованців районної ДЮСШ «Колос» у спартакіаді області серед
школярів з легкої атлетики, 10 травня, смт. Олександрівка;
участь вихованців районної ДЮСШ «Колос» у обласній спартакіаді
серед міст та районів з легкої атлетики, 16-18 травня, м. Кропивницький;
участь вихованців районної ДЮСШ «Колос» в чемпіонаті області з грекоримської боротьби, 13 травня, м. Кропивницький;
проведення турніру з футболу між загальноосвітніми навчальними
закладами м. Новомиргорода, приуроченому пам’яті загиблим воїнам АТО
Новомиргородського району, 30 травня, м. Новомиргород;

участь вихованців районної ДЮСШ «Колос» у обласній спартакіаді серед
міст та районів з волейболу, 27-28 травня, смт. Олександрівка;
участь вихованців районної ДЮСШ «Колос» у чемпіонаті області з грекоримської боротьби серед юнаків 2005-2006 р.н., 2007-2008 р.н., 03-04 червня,
м. Новоукраїнка;
участь вихованців районної ДЮСШ «Колос» у Всеукраїнських змаганнях
з греко-римської боротьби під девізом: «Хто ти, майбутній олімпієць?» серед
юнаків 2003-2005 р.н., 10-13 червня, м.Скадовськ;
участь вихованців районної ДЮСШ «Колос» у чемпіонаті України з
легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2002 р.н. та молодші, 13-16 червня,
м.Харків.
Висновок :
Підсумовуючи виконання Програми за І півріччя 2017 року, слід
зазначити, що в районі існують резерви для поліпшення стану соціальноекономічного 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.
________________________

