Проект вноситься головою
Новомиргородської районної
державної адміністрації
РІШЕННЯ
від

2017 року

№
м.Новомиргород

Про затвердження Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку Новомиргородського району
на 2018 рік
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»,
районна рада вирішила:
1. Затвердити Програму соціально-економічного
розвитку Новомиргородського району на 2018 рік.

та

культурного

2. Новомиргородській районній державній адміністрації та рекомендувати
органам місцевого самоврядування:
забезпечити контроль та виконання завдань і заходів Програми соціальноекономічного та культурного розвитку Новомиргородського району на
2018 рік;
передбачити кошти для реалізації завдань і заходів Програми соціальноекономічного та культурного розвитку Новомиргородського району на
2018 рік під час формування проектів місцевих бюджетів на 2018 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
районної ради.

Голова районної ради

С. СОВЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Новомиргородської
районної ради
____________ 201__ № _____
ПРОГРАМА
cоціально-економічного та культурного розвитку
Новомиргородського району на 2018 рік
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програму соціально-економічного та культурного розвитку Новомиргородського району на 2018 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);
наказ Мінрегіону України від 30 березня 2016 року № 75 «Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації
прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку
об'єднаної територіальної громади».
РОЗДІЛ І: РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
1. Агропромисловий комплекс, як основа сталого функціонування
економіки регіону
Новомиргородський район є аграрним регіоном, у валовому виробництві
якого 79,4% займає продукція сільського господарства.
Станом на 01 січня 2017 року в районі налічується 89,8 тис. га
сільськогосподарських угідь, з них 77 тис. га ріллі ( рівень розорюваності
земель – 85,7 %).
Виробничу діяльність здійснюють 150 юридичних сільськогосподарських
підприємств, в користуванні яких знаходиться 54 тис. га ріллі,
2072 одноосібників які самостійно ведуть товарне виробництво на площі
10,2 тис. га.
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Виробництво валової продукції по всіх категоріях господарств в
порівняльних цінах 2010 року в 2017 році становитиме 514,8 млн. грн., або
75% до 2016 року.
Виробництво валової продукції рослинництва очікується в обсязі
405,9 млн. грн., або 72 % до 2016 року. Спостерігається різке зменшення
виробництва продукції по всих основних сільськогосподарських культурах.
Спад виробництва продукції зумовлений наддвисоким температурним
режимом в період цвітіння сільськогосподарських культур та засухою в період
вегетації.
Виробництво валової продукції тваринництва по всіх категоріях
господарств очікується в обсязі 108,9 млн. грн. (89,2 % до 2016 року), що
пояснюється продовженням зменшення поголів’я ВРХ. Станом на 01 вересня
2017 року поголів’я ВРХ порівняно з відповідним періодом минулого року
зменшено на 903 голови та свиней на 1932 голови.
В структурі сільськогосподарського виробництва району значну частину
займає рослинництво і становить 76,2%, тваринництво - 23,8 %.
1) головні проблеми розвитку галузі:
зростання вартості матеріальних ресурсів під час виробництва продукції
сільського господарства, що спричиняє підвищення її собівартості;
розширення посівних площ під вирощування грунтовиснажуючих
культур (соняшника, сої);
зменшення поголів’я в галузі тваринництва та наявність збитковості в
даній галузі через високу собівартість виробництва тваринницької продукції;
низький рівень інвестицій в розвиток галузі.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
створення сприятливих умов для розвитку раціонального та
високоефективного конкурентно спроможного аграрного комплексу району.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
впровадження у виробництво нових енергозберігаючих технологій,
які базуються на сучасних досягненнях аграрної науки, нових високоврожайних
сортів і гібридів сільськогосподарських культур;
сприяння активізації розвитку цукрової галузі шляхом розширення площ
посіву та обсягів виробництва цукрової сировини;
призупинення спаду утримуваного поголів’я та забезпечення стабілізації
тваринницької галузі;
сприяння створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів:
місцевих бюджетів;
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банківських кредитних ресурсів;
власних коштів суб’єктів господарської діяльності та населення;
інших джерел, не заборонених чиним законодавством.
5) 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;
забезпечення ефективної державної підтримки сільгосптоваровиробників.
№
п/п
1.

2.

3.

Показники
Індекс валової продукції сільського господарства,
(% до попереднього року):
в усіх категоріях господарств,
у т.ч.у сільгосппідприємствах
Валова продукція сільського господарства, млн. грн.
(у порівняних цінах 2010 року):
по всіх категоріях господарств,
у т.ч.у сільгосппідприємствах
Виробництво основних видів сільськогоподарської
продукції в усіх категоріях господарств:

2018
2017
2018
(очікуване) (прогноз) до 2017
(%)

75

123,5

*

67,9

125,1

*

514,8
280,9

636,1
351,4

123,5
125,1

3.1 зернові культури, (у вазі після доробки),тис. тонн

107,9

142,5

132

3.2 соняшник, (у вазіпіслядоробки), тис. тонн

30,5

39,4

129,1

3.3 соя

16,8

31,2

185,6

3.4 цукровий буряк (фабричний), тис. тонн

151,2

178,0

117,72

3.5 картопля, тис. тонн

20,2

27,5

136,4

3.6 овочі, тис. тонн

8,9

9,9

3.7 плоди і ягоди, тонн

513

524

102,1

3.8 м’ясо, тонн

1912

1739

91,0

3.9 молоко, тонн

13400

13200

98,5

4.

12134

12134

100

яйця, тис. штук

4.1 Поголів’я худоби та птиці в усіх категоріях

110

4
господарств, гол.:
4.2 велика рогата худоба

4543

4552

100,2

4.3 у т. ч. корови

2540

2543

100,1

4.4 свині

5635

5638

100,1

4.5 вівці та кози

1503

1503

100,0

2.Використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин
Площа Новомиргородського району становить 103221,00 га, з них:
земель, зайнятих населеними пунктами – 9075,75 га; земель промисловості,
транспорту, зв’язку та іншого призначення – 788,08 га; земель
сільськогосподарського призначення – 89633,86 га, у тому числі: ріллі –
76913,06 га, земель, зайнятих багаторічними насадженнями - 846,38 га,
пасовищ - 9413,75 га, сіножаті – 2460,66 га; земель під господарчими дворами 1116,18 га; під господарськими шляхами і прогонами – 685,85 га; ліси та
лісовкриті землі - 5100,66 га; під внутрішніми водами 1505,70 га.
Налічується 1495,69 га земель водного фонду, з них 1283,57 га під водою,
212,12 га - прибережними захисними смугами.
Інвестиційно привабливими є земельні ділянки на території
Новомиргородської міської ради площею 25 га та 15 га, Кам’янської сільської
ради площею 8 га та Пурпурівської сільської ради площею 16 га.
1) головні проблеми розвитку галузі:
нераціональне
використання
земельних
та
водних
ресурсів
сільськогосподарського призначення;
недостатнє здійснення природоохоронних та агротехнічних заходів у
землекористуванні;
незавершеність інвентаризації земель та їх грошової оцінки, у т.ч.
полезахисних лісових смуг;
висока розораність сільськогосподарських угідь, що призводить до
деградації земель та створює загрозу екологічній безпеці району;
незабезпеченість у повному обсязі фінансування робіт, визначених
Програмою розвитку земельних відносин в районі;
самовільне використання земельних ділянок, водних об’єктів.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
створення оптимальних умов для забезпечення ефективного використання
земельних та водних ресурсів району.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
здійснення контролю за станом дотримання вимог земельного
законодавства України;
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забезпечення ефективного використання земель сільськогосподарського
та несільськогосподарського призначення та надходження плати за них;
проведення робіт із укладання та переукладання договорів оренди земель
сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення з метою
встановлення розміру ставок орендної плати відповідно до чинного
законодавства України;
формування переліку інвестиційно привабливих земельних ділянок для
впровадження інвестиційних проектів;
забезпечення проведення робіт по оновленню існуючої та розробленню
грошової оцінки земель населених пунктів району;
посилення контролю за використанням земель водного фонду та
своєчасним проведенням оплати за оренду земель водного фонду;
створення інвестиційної привабливості використання водних об’єктів
різного цільового призначення на території району;
організація проведення робіт по встановленню прибережних захисних
смуг навколо водних об’єктів.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням кошів:
державного бюджету;
місцевих бюджетів;
власних коштів суб’єктів господарської діяльності та населення;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення
та поновлення грошової оцінки земель;
забезпечення сталих надходжень від плати за землю, збільшення
надходжень від оренди земель водного фонду.
3.Стале функціонування промисловості
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-липень 2017 року
становить 601394,8 тис.грн, що на 8,1 % більше в порівнянні з відповідним
періодом 2016 року.
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу за
січень – липень 2017 року становить 21151,9 грн, що 8,8% більше в порівнянні
з січнем-липнем 2016 року.
В загальному обсязі реалізованої промислової продукції займає близько
80 відсотків продукція добувної промисловості (ТОВ ВКФ «Велта») та
15 відсотків переробної промисловості (ТОВ «Новомиргородський цукор»).
1) головні проблеми розвитку галузі:
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недостатня конкурентоспроможність промислової продукції через високу
енергоємність її виробництва;
недостатнє залучення інвестицій та обмеженість власних обігових коштів
підприємств для проведення модернізації та сучасного технічного
переозброєння галузі.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
розвиток промислового виробництва в районі та збільшення обсягів
виробництва шляхом створення
сприятливих умов для
розвитку
конкурентоспроможного промислового комплексу району;
впровадження новітніх технологій, залучення інвестиційних коштів.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
забезпечення
максимального
використання
потужностей
ТОВ «Новомиргородський цукор», ПАТ «Райагротехсервіс» та ПП «Шаруня»;
продовження
впровадження
міжнародної
системи
управління
безпечністю харчової продукції ( НАССР – Hazard Analysis and Critical Control
Points) на ТОВ «Новомиргородський цукор».
4) ресурсне забезпечення:
реалізація завдань програми буде здійснюватися за рахунок:
власних коштів підприємств та інвесторів;
банківських кредитних ресурсів;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
№
з/п
1.

2.

Показник
Обсяг реалізованої
промислової продукції, (у
відпускних цінах
підприємств), тис. грн.
Обсяг реалізованої
промислової продукції у
розрахунку на одну особу,
грн.

2017
(очікуване)
860520,0

2018
(прогноз)
870200,0

30300,0

30640,8

2018 до 2017
(%)
101,1

101,1

4. Використання мінерально – сировинних ресурсів
Перевагами району є вигідне географічне становище – розташування у
лісостеповій природній зоні із помірно-континентальним кліматом, родючими
чорноземними ґрунтами. Надра багаті на різноманітні корисні копалини, як
загальнодержавного, так і місцевого значення.
Найперспективнішими для видобутку є руди титану, скандію, танталу та
ніобію, зосереджені в західній частині району. Це Бирзулівський,
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Лікарівський, Андріївський та Новомиргородський розсипи ільменітів.
Сукупно в них зосереджено 11826 тис. тонн ільменіту і супутніх металів.
Первинні та вторинні каоліни виявлено на всій території району,
розвідку проведено на Панчівському родовищі. В районі наявні Лікарівське та
Кам’янське родовища лабрадориту, які придатні для видобутку лицювального
каменю. Детально розвідано і визнано перспективними для будівництва
вугледобувних підприємств родовища високоякісного бурого вугілля.
Родовища піску розташовані по всій території району. Цегельно-керамічна
сировина
представлена
родовищами
суглинків
Кам’янським
та
Новомиргородським.
1) головні проблеми розвитку галузі:
недостатній рівень фінансування геологорозвідувальних робіт з
державного бюджету;
недостатнє використання потенціалу мінерально – сировинної бази
району.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
підвищення ефективності використання мінерально-сировинної бази;
створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток
мінерально-сировинної бази.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
створення умов для залучення інвестицій у розвиток родовищ;
сприяння ефективній експлуатації Бирзулівського родовоща ільмінітів;
будівництво гірничо-збагачувального комплексу на базі Лікаревського
родовища титанової руди.
залучення надрокористувачів до участі у розбудові соціальної та дорожньо-транспортної інфраструктури населених пунктів району.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація завдань програми буде здійснюватися за рахунок:
власних коштів підприємств та інвесторів;
банківських кредитних ресурсів;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
стабільна експлуатація родовищ корисних копалин, на розробку яких
отримані спеціальні дозволи на користування надрами;
розробка, введення в експлуатацію нових родовищ корисних копалин та
об’єктів їх збагачення;
збільшення обсягів виробництва продукції гірничодобувними підприємствами.
5. Енергозбереження та енергоефективність
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програми енергоефективності
У 2017 році продовжена реалізація
Новомиргородського району Кіровоградської області на 2016-2020 роки, яка
затверджена рішенням сесії Новомиргородської районної ради від 21 жовтня
2016 року № 148.
У звітному періоді у бюджетній сфері району впроваджені наступні
заходи з енергозбереження:
заміна вікон та дверей на металопластикові енергоефективні;
заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі;
встановлення котла на альтернативних видах палива.
1) головні проблеми розвитку галузі:
недостатнє фінансування заходів з енергозбереження спрямованих на
зменшення споживання природного газу;
значна енергоємність виробництва продукції (робіт, послуг) у
підприємствах реального сектору економіки та в інших сферах діяльності;
значні обсяги споживання та неефективне використання енергоресурсів
бюджетними установами.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів у галузях
економіки і соціальній сфері та впровадження енергозберігаючих заходів,
розвиток "зеленої економіки"
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
проведення комплексних енергоаудитів в об’єктах бюджетної сфери;
проведення робіт щодо укладання енергосервісних договорів;
реалізація проектів щодо виробництва енергії з нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, впровадження енергоефективних технологій і обладнання;
реалізація проектів, спрямованих на впровадження енергозберігаючих і
енергоефективних заходів в об’єктах соціальної інфраструктури, інших закладах, установах і підприємствах комунальної та спільної власності;
стимулювання населення до впровадження енергоощадних заходів через
механізм компенсації частини суми кредитів та/або частини відсотків за кредитами, залученими на заходи щодо енергозбереження, інші механізми.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:
державного бюджету,
місцевих бюджетів, зокрема обласного – на відшкодування частини суми
кредитів та/або частини відсотків за кредитами, залученими населенням, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків для впровадження
енергоефективних заходів у житлових будинках;
міжнародної технічної допомоги;
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банківських кредитних ресурсів;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
проведення комплексних енергоаудитів на об’єктах бюджетної сфери;
укладання енергосервісних договорів;
встановлення у закладах бюджетної сфери котлів, які працюють на альтер
нативних видах палива.
РОЗДІЛ ІІ. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
1.Транспорт та розвиток автомобільних доріг
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 – ПАТ "Українська залізниця" РФ "Одеська
залізниця ВП служба колії Шевченківської дистанції колії ПЧ-9;
автомобільного транспорту – вантажоперевізниками, підприємством з
пасажирських перевезень (ПрАТ «Новомиргородське АТП-13545») та фізичними особами – підприємцями.
У 2017 році пасажирський транспорт в районі працював стабільно.
Дев’ятнадцять маршрутів забезпечували необхідні обсяги пасажироперевезень.
Очікуються обсяги перевезень пасажирів на рівні 190 тис.осіб, а пасажирообороту на рівні 6,5 млн.пас.км.
Очікується отримати до кінця 2017 року обсяг перевезених вантажів
автомобільним транспортом 12,0 тис.тонн та вантажооборот на рівні
2,5 млн.ткм.
1) головні проблеми розвитку галузі:
незадовільний стан дорожнього покриття автомобільних доріг району в
зв’язку з недостатністю фінансування потреб дорожньої галузі;
відсутність поновлення автобусного парку;
будівництво
автомобільної
дороги
Т-12-09
НовомиргородОлександрівка;
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
створення умов для реалізації транспортного потенціалу , забезпечення
безпеки дорожнього руху, якісного надання послуг з перевезення пасажирів усіма видами транспорту.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
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будівництво автомобільної дороги

Т-12.09 Новомиргород –Олександ-

рівка;
ремонт автомобільних доріг комунальної власності району, доріг
загального користування та державного значення;
покращення якості та підвищення безпеки перевезень пасажирів
автомобільним транспортом загального користування;
розширення мережі регулярного автобусного сполучення в районі;
поліпшення транспортного обслуговування сільських населених пунктів.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:
державного бюджету;
місцевих бюджетів;
власних коштів підприємств та інвесторів;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:
збільшення обсягів перевезень пасажирів усіма видами транспорту;
оновлення рухомого складу автобусів;
поліпшення транспортного обслуговування населення району;
завершення будівництва автомобільної дороги Т-12.09 Новомиргород –
Олександрівка;
проведення капітального та поточного ремонтів, реконструкцій автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
2. Розвиток інформатизації, зв’язку та системи електронних послуг
Однією із найбільш стабільних та динамічних галузей економіки є галузь
зв’язку, яка забезпечує значні темпи збільшення обсягів реалізації послуг,
поліпшення їх якості та впровадження новітніх технологій.
В районі працюють суб’єкти господарювання, що надають послуги:
телефонного звязку (Новомиргородський СЛД №1 Кіровоградської філії
ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Лайфселл», ПАТ «МТС Україна», ПрАТ
«Київстар»);
поштового зв’язку (центр обслуговування споживачів № 10 Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», Ін Тайм, Нова пошта);
інтернет-послуги (Новомиргородський СЛД №1 Кіровоградської філії
ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Улан Сервіс»).
Зростає кількість абонентів мобільного зв’язку, мережі Інтернет.
1) головні проблеми розвитку галузі:
нерівномірність забезпечення телекомунікаційними послугами та обмеженість доступу користувачів до загальнодоступних телекомунікаційних
послуг, зокрема у сільській місцевості.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
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максимальне задоволення потреб господарського комплексу і населення
району в послугах зв’язку.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
забезпечення якісного надання послуг;
розширення в районі зон покриття послуги Інтернет;
реконструкція ліній зв’язку.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:
місцевих бюджетів;
власних коштів підприємств та інвесторів;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
збільшення частки домогосподарств, які мають доступ до мережі
Інтернет;
створення сприятливих умов доступу широких верств населення до
інформаційних ресурсів.
3. Розбудова інформаційного простору та громадянського суспільства
В районі працює Редакція районної газети «Новомиргородщина», яка
щотижня випускає на 8 шпальтах однойменну газету. На сторінках видання
висвітлюються основні події суспільно-політичного та соціально-економічного
розвитку району. У 2017 році завершився процес роздержавлення газети
«Новомиргородщина», віднині засновником видання є її трудовий колектив.
В районній державній адміністрації забезпечено функціонування системи
обліку публічної інформації, яка розміщена у рубриці «Доступ до публічної
інформації» офіційного сайту райдержадміністрації і постійно оновлюється.
На територій району діють вишки мобільного зв’язку у м.Новомиргород5, Капітанівка - 1, Панчеве -1. Доступ до мережі Інтернет забезпечують
провайдери Укртелеком, Інтеретелеком, ULAN ISP, Київ-Стар, Водафон.
Мобільний зв'язок доступний на всій території району, доступом до інтернету
забезпечені усі місцеві ради району.
На території району зареєстровано 44 районних громадських організацій.
Найбільш активну участь в суспільному житті району проявляють Новомиргородська районна громадська організація учасників Антитерористичної
операції, Громадська організація "Волонтерський рух Новомиргородщини",
Новомиргородська районна організація "Організації ветеранів України"
Новомиргородська районна організація Української Спілки ветеранів
Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів). З метою належної координації дій
щодо надання допомоги учасникам АТО, в Новомиргородській
райдержадміністрації забезпечено діяльність радника голови районної
державної адміністрації з питань надання допомоги учасникам антитерористичної операції. При райдержадміністрації створена та функціонує комісія
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сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні
організації.
1) головні проблеми розвитку галузі:
недостатній рівень послуг зв’язку у сільських населених пунктах району;
низький рівень покриття території району цифровим ефірним мовленням
у форматі DBV-T2;
недостатня активність громадських організацій у формуванні та реалізації
державної та регіональної політики.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
забезпечення потреб населення району в отриманні повної, об’єктивної,
різнопланової інформації про життя держави, області, району;
створення сприятливих умов для подальшого розвитку інститутів
громадського суспільства щодо формування та реалізації державної і
регіональної політики задля розбудови громадянського суспільства району;
активізація співпраці органів місцевого самоврядування з інститутами
громадянського суспільства.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
висвітлення стану реалізації програми економічного і соціального розвитку Новомиргородського району на 2018 рік та інших пріоритетних напрямків
діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування у місцевих друкованих та електронних засобах масової
інформації;
укладення договорів з суб’єктами господарювання на виготовлення
друкованої продукції;
розширення послуг Інтерактивного TV телебачення через мережу
Інтернет;
створення на районному рівні сприятливого правового середовища для
діяльності інститутів громадянського суспільства;
забезпечення належного рівня інформації про діяльність інститутів
громадянського суспільства через проведення інформаційно-просвітницької
кампанії;
розширення участі інститутів громадянського суспільства району у
процесах розроблення та реалізації районною державною адміністрацією та
органами місцевого самоврядування владних рішень;
проведення публічних консультацій, засідань «круглих столів», засідань
громадської ради, громадських обговорень, Днів відкритих дверей, заходів до
Дня Європи в Україні.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:
місцевих бюджетів;
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громадських організацій та населення;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
забезпечення умов для доступу до публічної інформації;
розширення участі інститутів громадянського суспільства району у
процесах розроблення та реалізації районною державною адміністрацією та
органами місцевого самоврядування владних рішень;
проведення публічних консультацій, засідань «круглих столів»,
громадської ради, громадських обговорень, днів відкритих дверей.
4. Використання потенціалу туристичної та курортнорекреаційної сфери
Територія району характеризується сприятливими природно-кліматичними
умовами. Традиційними видами туризму на території району визначено
культурно-пізнавальний, релігійний, спортивно-оздоровчий, та інші види
туризму, що обумовлено особливостями туристично потенціалу регіону.
З метою популяризації
туристичних маршрутів відділом культури,
туризму та культурної спадщини райдержадміністрації розроблено
5 маршрутів, які спрямовані на вивчення історико–культурної спадщини
району. Відповідно до них виготовлено друковану продукцію: буклети, візитки,
банери та запрошення, які презентуються на обласних та районних туристичних
заходах серед потенційних туристів.
При інформаційному центрі відділу культури, туризму та культурної
спадщини райдержадміністрації виготовлено три інформаційно – рекламні
стенди.
1) головні проблеми розвитку галузі:
недостатній рівень інформаційно-рекламного забезпечення про потенціал
туристичної інфраструктури в районі;
недостатній розвиток туристичної інфраструктури, в тому числі «зеленого» туризму;
відсутність фахівців, що займаються екскурсійною діяльністю та туристичним супроводом.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
забезпечення стабільного розвитку туристичного потенціалу району,
створення в районі конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного
максимально задовольнити туристичні потреби жителів району та його гостей,
удосконалення туристичної інфраструктури регіону.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
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забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об’єктів
історико-культурної спадщини та визначних об’єктів природно-заповідного
фонду в складі національної та обласної мереж туристично-екскурсійних маршрутів;
формування та забезпечення належного функціонування районних,
міських та сільських мереж туристично-екскурсійних маршрутів, їх презентація
у засобах масової інформації;
представлення туристичного потенціалу району під час спеціалізованих
виставкових заходів, проведення рекламних кампаній, інфотурів, підтримка
заходів та акцій, спрямованих на популяризацію внутрішнього туристичного
продукту, проведення іміджевих масових туристичних подій;
створення сприятливих умов для залучення зовнішніх та внутрішніх
інвестицій, впровадження інвестиційних та інноваційних проектів,
спрямованих на розвиток туристичної інфраструктури, підтримку середнього та
малого підприємництва (зокрема в сільській місцевості) у сфері туризму.
4)ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:
місцевих бюджетів;
власних коштів інвесторів та населення;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
підвищення якості надання туристичних послуг населенню;
забезпечення безпеки споживачів туристичного продукту;
збільшення обсягів надання послуг у галузі туризму.
РОЗДІЛ IІІ. МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА
В районі проводиться робота щодо забезпечення виконання законів
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про основи
національної безпеки України», «Про оборону України», «Про військовий
обов’язок і військову службу» інших нормативно-правових актів з питань
мобілізаційної підготовки та мобілізації.
1) головні проблеми розвитку галузі:
недостатність фінансових ресурсів для здійснення комплексу
мобілізаційних заходів в частині забезпечення транспортом та паливномастильними матеріалами при проведенні заходів мобілізації, доставці
військовозобов'язаних
на
навчальні
збори,
матеріально-технічного
забезпечення підрозділів територіальної оборони району, військових частин
Збройних Сил України, інших військових формувань, розташованих на
території області.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
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сприяння створенню умов для охорони та захисту державного
суверенітету і незалежності України та, безпосередньо, території і населення
району.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
забезпечення виконання заходів мобілізації, підтримання системи
управління району у готовності до роботи в умовах особливого періоду або
надзвичайного стану, інших мобілізаційних заходів, визначених нормативноправовими актами з питань мобілізаційної підготовки;
здійснення заходів оповіщення, збору та поставки мобілізаційних
ресурсів до військових частин Збройних Сил України, інших військових
формувань, у разі проведення мобілізації, а також під час перевезення
військовозобов'язаних на навчальні збори;
проведення занять та навчань з підрозділами територіальної оброни
району, перевезення особового складу до місць проведення навчань,
харчування особового складу в дні проведення навчань, удосконалення
матеріально-технічної бази підрозділів територіальної оборони району;
сприяння вирішенню питань, пов'язаних із задоволенням соціальнопобутових потреб військовослужбовців військових частин Збройних сил
України, Національної гвардії України, надання допомоги у забезпеченні
військових частин продовольством, пально-мастильними матеріалами та
матеріально- технічними засобами, проведенні робіт з реконструкції та ремонту
приміщень, в яких розміщуються військові частини.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:
державного бюджету;
місцевих бюджетів;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
реалізація завдань Програми створить умови для своєчасного
забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки в районі підвищення рівня
готовності підрозділів територіальної оборони району та матеріальнотехнічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, інших
військових формувань, розташованих на території області.
РОЗДІЛ IV. СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
1. Забезпечення підтримки дітей, сім’ї на молоді
На території району забезпечується своєчасне виявлення дітей, які
залишилися без батьківського піклування, та потребують захисту з боку
держави.
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Забезпечено ведення Єдиного електронного банку дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних
життєвих обставинах.
На первинному обліку перебуває 56 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, із них 41 - перебувають під опікою/піклуванням
громадян, 12 - проживають у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного
типу, 1 – в Державному навчальному закладі “Вище професійне училище №9
м. Кірвограда” та 3- тимчасово влаштовані в сім’ю родичів до призначення
опіки.
Сімейними формами виховання охоплено 53 дітей, що становить
94,65% .
Протягом 9 місяців 2017 року взято 5 дітей на облік, які залишилися без
батьківського піклування. На території району функціонують 5 прийомних
сімей, в яких виховуються 8 дітей, позбавлених батьківського піклування, в
тому числі одна дитина, яка досягла повноліття.
Систематично обстежуються умови проживання дітей в сім’ях
опікунів/піклувальників та прийомних сім’ях. Протягом 9 місяців 2017 року
обстежено умови проживання 47 дітей. Під час обстежень порушень прав дітей
не виявлено.
Під час обстежень з опікунами/піклувальниками та прийомними батьками
проводяться профілактичні бесіди щодо недопущення застосування до дітей
будь-яких видів форм насилля, жорстокого поводження та необхідності
посилення виховання дітей в національно-патріотичному дусі із ідеєю
зміцнення української державності.
Із 54 дітей, які перебувають на первинному обліку, 6 мають житло на
праві власності та 1 на праві користування.
1) головні проблеми розвитку галузі:
поширення в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії
ВІЛ/СНІДу;
проблематичність працевлаштування молоді, що не має практичного
досвіду роботи;
збільшення кількості сімей та дітей, які опинилися в складних життєвих
обставинах.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
формування здорового способу життя, підвищення ролі й авторитету
сім’ї, захист прав та законних інтересів дітей, забезпечення права дітей на
сімейне виховання, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, недопущення соціального сирітства;
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
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створення умов для патріотичного виховання молоді, пропаганда
здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному
середовищі шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів;
забезпечення своєчасного виявлення дітей, які опинились у складних
життєвих обставинах, з метою попередження дитячої безпритульності та
бездоглядності, недопущення вилучення із біологічної родини;
забезпечення ефективної соціальної реабілітації дітей із сімей, які
опинились у складних життєвих обставинах;
пошук, відбір та направлення на навчання кандидатів у прийомні батьки
та патронатні вихователі;
здійснення заходів, спрямованих на соціальну реабілітацію та адаптацію
осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, та осіб, які звільнилися з
місць позбавлення волі;
надання соціальних послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді
шляхом виїздів на відповідні території району;
проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з
метою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання
ґендерних стереотипів, попередження насильства, протидії торгівлі людьми та
ґендерної дискримінації.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:
місцевих бюджетів;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
охоплення всіх діючих прийомних сімей та дитячого будинку сімейного
типу соціальним супроводом;
оздоровлення та відпочинок дітей;
створення 2 прийомних сімей та влаштування до них 3 дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування.
2. Доходи населення. Соціальний захист населення.
В районі доходи населення переважно формуються із заробітної плати,
отриманих державних соціальних допомог, пільг та субсидій.
Згідно статистичних даних рівень середньомісячної заробітної плати
найманих працівників в районі станом на 01 липня 2017 року становив 5429,0
грн., що становить 143,5% до відповідного періоду попереднього року.
Станом на 01 липня 2017 року чисельність населення в районі становить
28,4 тис.осіб.
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Протягом січня – липня поточного року в районі створено 82 нових
робочих місця, що становить 82,0% від планового показника на 2017 рік
районної комплексної програми зайнятості населення на 2013 – 2017 роки.
Станом на 01 вересня 2017 року на обліку в управлінні соціального
захисту населення райдержадміністрації перебувало 77 інвалідів Великої
Вітчизняної війни, 451 особа з числа учасників бойових дій, з них – 289
учасників АТО, 342 учасника війни та 107 осіб членів сімей загиблих та
померлих, 1449 ветеранів праці, 1551 особа з числа інвалідів різних категорій,
371 особа, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Життєзабезпечення зазначених категорій громадян підтримується системою
пільг і компенсацій.
Субсидії на відшкодування житлово - комунальних послуг та
електроенергії протягом січня-серпня 2017 року призначено 9076 домогосподарствам на суму 41054,7 тис.грн., на відшкодування витрат для придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива субсидію
призначено 2917 домогосподарствам на суму 1837,4 тис.грн. Станом на
01 вересня 2017 року субсидіями на відшкодування житлово - комунальних
послуг та електроенергії користуються 6597 сімей.
Різні види державної допомоги за рахунок коштів відповідних субвенцій
в районі станом на 01 вересня 2017 року отримують 2447 сімей, державну
адресну допомогу на покриття витрат на проживання отримують 83 внутрішньо
переміщені особи.
Ситуація на ринку праці населення має певні тенденції до покращення,
проте залишається складною.
1) головні проблеми розвитку галузі:
низький рівень доходів переважної частини населення, через низький
рівень заробітної плати у значної частини штатних працівників;
наявність працівників, які отримують заробітну плату в межах
мінімального рівня;
наявність заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску;
низький рівень зайнятості населення у сільській місцевості через
недостатність вільних робочих місць;
невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили
потребам економіки та ринку праці;
трудова міграція;
наявність «тіньової» зайнятості населення;
низький розмір пенсій переважної більшості пенсіонерів і диспропорцій у
сфері пенсійного забезпечення різних категорій громадян.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
забезпечення для громадян основних державних соціальних гарантій мінімальної заробітної плати, пенсії, інших видів соціальних виплат та допомог,
забезпечення державної підтримки та соціального захисту вразливих верств
населення, створення умов для реалізації права громадян на працю.
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3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
вжиття заходів щодо збільшення доходів населення шляхом проведення
роботи із керівниками суб’єктів господарювання району щодо підвищення
розміру оплати праці найманих працівників;
вжиття заходів щодо сприяння у створенні в районі достатньої кількості
нових робочих місць з високим рівнем заробітної плати;
здійснення дієвого контролю щодо недопущення виникнення
заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних
підприємствах та у бюджетних організаціях району;
проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи серед населення про
норми чинного законодавства України про працю та зайнятість;
недопущення випадків використання найманої робочої сили без
належного оформлення трудових відносин;
організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для
додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки
безробітних та інших категорій громадян;
забезпечення своєчасності призначення та виплати різних видів
державних соціальних допомог та компенсацій громадянам району;
надання житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги і
послуги зв’язку, відповідно до чинного законодавства України;
ведення Єдиного Державного автоматизованого Реєстру осіб, які мають
право на пільги;
забезпечення державних гарантій для осіб, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
забезпечення окремої категорії громадян технічними засобами
пересування та реабілітації, надання матеріальної допомоги на лікування.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:
державного бюджету;
місцевих бюджетів;
власних коштів суб’єктів підприємницької діяльності;
власних надходжень до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
збільшення розміру середньомісячної заробітної плати;
працевлаштування на нові робочі місця;
забезпечення державної підтримки та соціального захисту вразливих
верств населення;
додержання основних державних соціальних гарантій - мінімальної
заробітної плати, різних видів соціальних виплат та допомог;
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забезпечення окремої категорії громадян технічними засобами
пересування та реабілітації;
забезпечення оздоровлення окремих категорій громадян відповідно до
чинного законодавства України.
3. Підтримка армії та захист військовослужбовців, населення, яке
постраждало від окупації та проведення антитерористичної операції
Станом на 01 вересня 2017 року на обліку в управлінні соціального
захисту населення райдержадміністрації перебувало 289 учасників АТО та
108 внутрішньо переміщених осіб.
В районі вживаються заходи щодо підтримки військовослужбовців,
учасників АТО та членів їх родин, а також тимчасово-переміщених осіб.
Реалізуються заходи районної комплексної програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих
учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки.
З метою реалізації районної комплексної програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих
учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014–2020 роки з районного
бюджету на 2017 рік виділено 100 тисяч гривень для надання фінансової
підтримки учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей.
Координується робота громадських, благодійних, волонтерських, релігійних
організацій із надання різних видів допомог учасникам АТО, сім’ям загиблих
під час проведення антитерористичної операції.
1) головні проблеми розвитку галузі:
недостатня спроможність місцевих бюджетів для надання матеріальної,
грошової та інших видів підтримки особам, які переміщуються з тимчасово
окупованої території та територій, на яких здійснюється антитерористична
операція, а також для забезпечення матеріальної, грошової та інших видів
підтримки осіб, які приймали чи приймають участь в АТО та членів їх родин.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
забезпечення належних умов життєдіяльності для учасників АТО та
членів їх сімей, а також осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої
території та територій, на яких здійснюється антитерористична операція.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
вжиття заходів щодо дотримання вимог Законів України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про поліпшення
матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни», «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо-переміщених осіб»;
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надання допомоги учасникам АТО, сім'ям загиблих (постраждалих) під
час проведення АТО, створення умов для вирішення нагальних проблем;
забезпечення житлом учасників АТО;
забезпечення
санаторно-курортним
лікуванням
демобілізованих
учасників АТО;
надання учасникам АТО послуг з психологічної реабілітації в
реабілітаційних установах, визначених Державною службою України у справах
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;
здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або
у відставку);
реалізація заходів районної комплексної програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих
учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014–2020 роки;
проведення в районі заходів з відзначення Дня захисника України;
проведення заходів з відзначення Дня Гідності та Свободи в районі.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:
державного бюджету;
місцевих бюджетів;
власних коштів підприємств, організацій і населення;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціально психологічного мікроклімату в родинах сімей, члени яких беруть участь в АТО,
сімей, загиблих (постраждалих) учасників АТО;
задоволення нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб.
4. Охорона здоров’я
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 23 фельдшерсько-акушерських пунктів.
Кількість ліжок в стаціонарах цілодобового перебування становить
156 одиниць, забезпеченість ліжками на 10 тисяч населення – 54,9 одиниць
(I півріччя 2016 року – 54,7), при середньообласному – 88,4.
Фактична ємність амбулаторно-поліклінічних закладів за 6 місяців
2017 року становить 461,1 відвідувань за зміну, за 6 місяців 2016 року –
455,4, при плановій ємності 600 відвідувань за зміну.
Станом на 01 липня 2017 року в лікувально-профілактичних закладах
району працювало – 277 медичних працівники, в т.ч. лікарів – 50, із них
2 інтерни, середніх медичних працівників – 196, забезпеченість лікарями на
10 тис. населення становить – 17,6 при середньообласному – 33,5.
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Відповідно до
програми економічного і соціального розвитку
Кіровоградської області на 2017 рік районний бюджет отримав субвенцію з
обласного бюджету на реалізацію проекту «Реконструкція покрівлі КЗ «Новомиргородський центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул.
Соборності, 92 м. Новомиргород, Кіровоградської області» в сумі 1 035 тис.
грн.
За січень-вересень 2017 року у КЗ «Новомиргородський ЦПМСД»
замінено вікна та двері на енергозберігаючі на суму 167,3 тис. грн., замінено
вікна на металопластикові у Коробчинському АЗПСМ на суму 38,0 тис.грн, у
Миролюбівському ФП замінено вікна на енергозберігаючі на суму 9,4 тис.грн
У 2017 році проведено акредитацію РТМО «Новомиргородське» та підтверджено I акредитаційну категорію.Згідно урядової програми «Доступні ліки»
здійснюється надання безкоштовних ліків для хворих на серцево-судинні
захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму. Також проводиться
безкоштовне протезування зубів пільговим категоріям населення.
За січень-червень 2017 року в РТМО «Новомиргородське» проведено
поточні ремонти на суму 20 тис.грн., в терапевничне відділення придбано ліжка
та м’який інвентар на суму 96,7 тис.грн, в інфекційному відділенні встановлений
котел на твердому паливі довготривалого горіння на суму 56,0 тис.грн.
1) головні проблеми розвитку галузі:
високий рівень захворюваності і смертності від хвороб серцево-судинної
системи, злоякісних новоутворень, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та інших хвороб;
обмеженість медикаментозного і матеріально-технічного забезпечення
закладів охорони здоровя через недостатність фінансування на ці цілі;
низький рівень забезпечення закладів охорони здоров’я висококваліфікованими лікарями, у першу чергу в сільській місцевості.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
забезпечення доступності і якості медичної допомоги всім категоріям
населення на основі впровадження сучасних технологій діагностики та
лікування, сімейної медицини.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
надання населенню району якісної первинної та вторинної медичної
допомоги;
надання консультацій, проведення діагностики та лікування найбільш
поширених хвороб, травм, отруєнь;
профілактика хронічних захворювань, формування здорового способу
життя серед населення;
поліпшення матеріально – технічної бази, проведення оснащення
діагностичною апаратурою та обладнанням, згідно з нормативами;
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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;
впровадження заходів з енергозбереження;
придбання житла для молодих спеціалістів.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням кошів:
державного бюджету;
обласного бюджету;
місцевих бюджетів;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
зменшення рівня захворюваності та смертності населення;
поліпшення стану здоров’я матерів та дітей, зниження захворюваності та
запобігання материнській і дитячій смертності;
забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей на рівні необхідному для надання якісних медичних послуг.
5. Освіта та наука
Станом на 01 вересня 2017 року в Новомиргородському районі
функціонує 2 опорних навчальних заклади до складу яких вхоять 5 філій та
16 загальноосвітних навчальних закладів та, в яких навчається 2532 учні. Крім
того функціонує Новомиргородський міжшкільний навчально-виробничий
комбінат, в якому проходять навчання – 170 учні та центр дитячої та юнацької
творчості. Учні 1-4 класів та діти пільгових категорій забезпечуються безкоштовним гарячим харчуванням.
В червні 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.
В загальноосвітніх закладах району впроваджено ряд заходів з
енергозбереження на суму 2302,4 тис.грн, в тому числі:
встановлено піролізний котел на суму 1200,0 тис.грн;
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замінено вікна та двері на металопластикові енергозберігаючі на суму
784,1 тис.грн;
проведено капітальний ремонт покрівлі на суму 315,7 тис. грн.;
замінено лампи розжарювання на енергозберігаючі на суму 2,6 тис. грн.
1) головні проблеми розвитку галузі:
недостатня матеріально-технічна база освітніх закладів;
недостатнє фінансування галузі освіти.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
підвищення якості надання освітніх послуг шляхом створення належних
умов для навчання і праці, розвитку матеріально-технічної бази закладів освіти.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
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;
забезпечення підвезення учнів до загальноосвітніх навчальних закладів;
укладання договору з енергосервісу із Листопадівським навчальновиховним комплексом загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням кошів:
державного бюджету;
обласного бюджету;
місцевих бюджетів;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
забезпечення рівного доступу всіх дітей та молоді до якісної освіти;
зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
забезпечення учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій безкоштовним
гарячим харчуванням;
поліпшення умов перебування педагогів та учнів в навчальних закладах.
6. Культурний простір та збереження культурної спадщини
Надання культурно-дозвіллєвих, мистецьких, інформаційних та освітніх
послуг населенню здійснюють 55 закладів культури і мистецтв області,
віднесених до системи Міністерства культури України, з яких 27 – бібліотек,
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26 – закладів
культури клубного типу, 1 початковий спеціалізований
мистецький навчальний заклад, 1 – краєзнавчий музей.
Забезпечено діяльність 220 клубних формувань, в тому числі
26 любительських об’єднання (клубів) за інтересами, 171 аматорський
колектив.
На обліку і під охороною держави на території Новомиргородського
району знаходиться 140 (з них 1 – національного значення) пам’яток та щойно
виявлених об’єктів культурної спадщини, зокрема: 76 пам’яток історії,
54 – археології та 10 – містобудування та архітектури.
Протягом останніх років вжито комплекс заходів щодо поліпшення
матеріально-технічного та санітарного стану приміщень закладів культури.
1) головні проблеми розвитку галузі:
відсутність державної галузевої програми розвитку культури та
визначених державних стандартів надання послуг населенню у сфері культури;
невідповідність стану матеріально-технічної бази галузі сучасним
вимогам;
обмеження фінансового забезпечення на утримання та розвиток галузі
культури, у тому числі поповнення бібліотечних та музейних фондів,
оновлення основних засобів закладів культури і мистецтв, ремонтнореставраційні роботи пам’яток культурної спадщини.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
задоволення культурно-дозвіллєвих, мистецьких, інформаційних та
освітніх потреб населення закладами культури і мистецтв району, збереження
об’єктів культурної спадщини.
3)основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
забезпечення закладами культури і мистецтв культурно-дозвіллєвих
послуг населенню району, підготовки та проведення соціально важливих
культурно-мистецьких заходів загальнодержавного, обласного та районного
рівнів;
проведення капітального ремонту будівель закладів культури,
реконструкції та реставрації пам’яток архітектури, історії та культури спільної
власності територіальних громад сіл, селищ і міста району, збереження та
розвиток музейного фонду району;
активізація роботи щодо виявлення, розвитку і популяризації досягнень
народної творчості, усіх видів аматорської художньої творчості, підвищення їх
майстерності;
поповнення та збереження фондів бібліотек та музеїв району, покращення
забезпеченості бібліотек літературою та періодичними виданнями;
модернізація бібліотечної мережі шляхом її інформатизації;
поширення у сільській місцевості надання нових бібліотечних послуг на
основі мережі Інтернет;
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проведення повної інвентаризації та паспортизації пам’яток культурної
спадщини Новомиргородщини з метою занесення їх до Державного реєстру
нерухомих пам’яток;
активізація досліджень з метою виявлення необлікованих археологічних
об’єктів та взяття їх на облік;
здійснення контролю за розробленням історико-архітектурних опорних
планів історичних населених місць району, проектів зон охорони пам’яток,
визначення та затвердження їх меж і режимів використання;
популяризація заходів з охорони культурної спадщини шляхом
організації видавничої та експозиційно-виставкової діяльності;
сприяння залученню позабюджетних інвестицій для збереження
культурної спадщини;
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:
місцевих бюджетів;
власних коштів інвесторів;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
поліпшення якості надання послуг культури населенню, підвищення
рівня матеріально-технічного забезпечення закладів культури і мистецтв
району, матеріального забезпечення працівників галузі культури, розширення
культурно-мистецьких послуг;
забезпечення збереження та належного використання культурної
спадщини, формування позитивного іміджу Новомиргородщини в області та
Україні.
7. Фізична культура і спорт
В районі діє Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної
культури і спорту на 2017-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від
23 грудня 2016 року № 173.
Для реалізації державної політики в галузі фізичної культури і спорту в
районі є 2 стадіони, 45 спортивних майданчиків, 10 футбольних полів,
15 спортивних залів, 12 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять.
У районі значну роль в питанні розвитку фізичної культури і спорту
відіграє дитячо-юнацька спортивна школа «Колос», в якій працюють секції з
легкої атлетики, волейболу, баскетболу, футболу, футзалу, боротьби грекоримської, шахів, шашок. При районній дитячо-юнацькій спортивній школі
«Колос», діє
29 навчально-тренувальних груп, в яких займається 362 вихованці, з якими займаються 11 тренерів-викладачів.
Вихованці районної ДЮСШ приймають участь у Всеукраїнських
змаганнях та турнірах, обласних спортивних іграх, спартакіадах та районних
спортивно-масових заходах; входять в склад збірної команди області з легкої
атлетики та греко-римської боротьби і гідно захищають честь району у
Всеукраїнських змаганнях та на чемпіонатах України. Так на даний час
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Новомиргородський район посідає третє місце в спартакіаді області серед міст
та районів.
Протягом 2017 року в районній ДЮСШ «Колос» проведено капітальний
ремонт системи опалення на суму 267,9 тис. грн. та поточний ремонт
спортивного залу на суму 150,0 тис. грн.
1) головні проблеми розвитку галузі:
недостатній рівень залучення дітей та підлітків до регулярних занять фізичною культурою і спортом;
низька ефективність проведення спортивно-масових заходів в сільській
місцевості;
відсутність в районі спортивних майданчиків з штучним покриттям.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація
здорового способу життя та фізичної реабілітації, як важливої складової
покращення якості та тривалості активного життя населення;
максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячоюнацькому спорті та, як результат, підвищення авторитету району на обласних
і всеукраїнських рівнях.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, конкурсів, спортивних свят та підготовка спортсменів району для
участі у обласних і всеукраїнських змаганнях.
підтримка функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної
культури і спорту;
введення штатних одиниць інструкторів по роботі з молоддю при
сільських радах.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням кошів:
обласного бюджету;
місцевих бюджетів;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) 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.
8. Споживчий ринок та захист прав споживачів
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Торгівельну мережу району представляють 200 магазинів роздрібної
торгівлі, 7 кіосків фірмової торгівлі, 15 закладів громадського харчування,
15 аптечних закладів, 4 автозаправних станцій та 2 ринки з продажу
продовольчих та непродовольчих товарів. Побутові послуги надають
26 об’єктів побутового обслуговування населення.
Протягом 2017 року в районі мало місце зростання споживчої активності
населення та розширення мережі магазинів,
1) головні проблеми розвитку галузі:
недостатній розвиток мережі підприємств побутового обслуговування
населення у сільських населених пунктах району;
порушення правил торговельного обслуговування населення та захисту
прав споживачів;
відсутність структурного підрозділу захисту прав споживачів у
райдержадміністрації.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
створення умов для забезпечення дотримання законодавства щодо захисту прав
споживачів, санітарного законодавства, запобігання необґрунтованому зростанню цін на основні продовольчі товари, насичення споживчого ринку товарами
місцевого виробництва, поліпшення якості торговельного обслуговування населення.
3)основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
вжиття заходів, спрямованих на задоволення потреб населення у якісних
товарах та послугах за доступними цінами, запобігання необґрунтованому зростанню цін на соціально значущі продовольчі товари;
організація проведення ярмарково-виставкових заходів за безпосередньої
участі місцевих товаровиробників;
сприяння розвитку фірмової мережі (магазинів, павільйонів) місцевих
підприємств-товаровиробників у районі;
проведення роботи із керівниками підприємств торгівлі і сфери послуг
щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до цих
об'єктів;
проведення роботи із суб'єктами підприємницької діяльності щодо забезпечення дотримання ними законодавчих та нормативних актів, які регламентують реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
4) ресурсне забезпечення
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:
місцевих бюджетів;
власних коштів підприємств та інвесторів;
банківських кредитів;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
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5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми
№
з/п
1.
2.

Показник
Обсяг
роздрібного
товарообороту підприємств – юридичних осіб, тис.грн.
Темп зростання (зниження)
обсягу роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб, % до попереднього
року

2017
(очікуване)
106900

2018
(прогноз)
107100

2018 до 2017
( %)
100,2

100,1

100,2

х

9. Будівництво та житлова політика
Житловий
фонд
Новомиргородського
району
складає
2
904,6 тис. м загальної площі.
Забезпеченість житлом по району на одну особу становить 28,7 м2 загальної площі, в тому числі, у міських поселеннях – 27, 7 м2, у сільській місцевості
– 30, 8 м2.
1)
головні проблеми розвитку галузі:
відсутність на території району потужних підприємств, організацій, які
були б спроможними виступити в якості інвестора, замовника та підрядника
будівництва житла. У зв’язку із даним фактом будівництво багатоквартирних
житлових будинків на території району не проводиться більше 30 років;
недостатня фінансова підтримка з боку держави для реалізації соціальних
проектів будівництва житла;
відсутність містобудівної документації;
високі ставки банківських кредитів та обмежені фінансові можливості
громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
складність процедури та значні фінансові затрати при введенні в дію
житла, збудованого індивідуальними забудовниками, без дозволу на виконання
будівельних робіт.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
підтримка забудовників усіх форм власності району, шляхом реалізації
інвестиційної політики, інфраструктурних проектів та житлового будівництва.
3)основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
забезпечення населених пунктів району містобудівною документацією
(генеральні плани, плани зонування та детальні плани територій);
розроблення інвестиційних проектів, які можуть фінансуватися за
рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, субвенції з
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державного бюджету на соціально – економічний розвиток та
недержавних фондів;
сприяння впровадженню механізму цільового виділення земельних
ділянок і планування територій для будівництва доступного житла.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:
державного бюджету;
місцевих бюджетів;
власних коштів громадян;
банківських кредитів;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
10. Екологічна ситуація,використання природних ресурсів
На території району знаходиться 18 об’єктів природно-заповідного фонду
загальною площею 1918,9 га., з яких 17 мають статус місцевого значення.
До об’єктів загальнодержавного значення відноситься гідрологічний
заказник «Велика Вись» загальною площею 568,0 га, який знаходиться на
території Листопадівської сільської ради та Новомиргородської міської ради.
Рівень заповідності території району складає 1,9 %.
На території району є в наявності 96 водних об’єктів земель водного
фонду, з яких 58 знаходяться в оренді, загальною площею 1091,7 га, решта
38 – вільні водні об’єкти, загальною площею 495,1 га.
Земельний фонд Новомиргородського району становить 103 тис. га, з
яких 89,8 тис. га, або 87,3 % займають сільськогосподарські угіддя, що свідчить
про високий рівень сільськогосподарського освоєння земель.
У структурі сільськогосподарських угідь району рілля складає
76,9 тис. га, багаторічні насадження – 8,46 тис. га, пасовища – 9,5 тис. га,
сіножаті 2,47тис.га.
На території району знаходиться 24 санкціонованих сміттєзвалища, з
яких лише 4 мають паспорт місць видалення відходів. Це сміттєзвалища
розташовані на території Новомиргородської міської ради, Йосипівської,
Мар’ївської та Дібрівської сільських рад.
1) головні проблеми розвитку галузі:
низькі темпи впровадження нових прогресивних технологій для очистки
промислових, господарсько-побутових стічних вод;
незадовільний стан каналізаційних очисних споруд, які потребують їх
модернізації або реконструкції;
низька якість поверхневих вод та неналежний санітарний стан у зонах
питних водозаборів;
незадовільний технічний стан гідротехнічних споруд водосховищ та
ставків;
замулення річок, ставків та водосховищ, що призводить до підняття рівня
грунтових вод;
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високий ступінь розораності земель району та відповідно зменшення
заповідних територій та об’єктів ;
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
поліпшення стану довкілля в районі шляхом зменшення забруднення
довкілля, а також забезпечення екологічної безпеки на території району,
охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
реалізація заходів Комплексної програми охорони навколишнього
природного середовища в Новомиргородському районі на 2016-2020 роки;
розширення територій природно–заповідного фонду та винесення їх меж
на місцевість;
облаштування та утримання полігонів твердих побутових відходів
(сміттєзвалищ);
приведення в належний санітарний стан населених пунктів району та їх
озеленення у в межах проведення в районі Дня довкілля та інших заходів;
проведення робіт із розчистки і регулювання русел річок.
4) ресурсне забезпечення:
коштів місцевих бюджетів;
власних коштів підприємств та установ;
інших джерел не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
поліпшення якості поверхневих вод внаслідок реконструкції (ремонту,
модернізації) існуючих очисних споруд;
зменшення кількості захоронення промислових і твердих побутових
відходів внаслідок запровадження новітніх технологій, системи роздільного
збору відходів, посилення контролю за експлуатацією полігонів твердих
побутових відходів.
залучення коштів фондів охорони навколишнього природного середовища усіх рівнів на виконання природоохоронних заходів.
11. Житлово-комунальне господарство
Послуги з централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення,
утримання житлового фонду та вивіз
побутових відходів в місті
Новомиргороді надає КП «Новомиргородські муніципальні інженерні мережі».
Комунальний житловий фонд налічує 32 багатоквартирних житлових
будинків.
1) головні проблеми розвитку галузі:
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обмеженість коштів в місцевих бюджетах на проведення капітальних
ремонтів конструктивних елементів багатоквартирних будинків: покрівель,
внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж тощо;
значна зношеність основних фондів та незадовільний технічний стан
житлово-комунального господарства;
складний фінансовий стан підприємства: збитковість, наявність
дебіторської та кредиторської заборгованості, недостатній рівень оплати
послуг споживачами.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
забезпечення потреб населення та закладів соціальної сфери якісними
житлово-комунальними
послугами,
впровадження
енергозберігаючих
технологій.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
забезпечення потреб населення та закладів соціальної сфери якісними
житлово-комунальними послугами;
проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо забезпечення
своєчасності оплати за житлово-комунальні послуги;
забезпечення достатнього рівня фінансування для проведення
капітальних ремонтів житлових будинків, придбання сучасної техніки;
впровадження енергозберігаючих технологій вуличного освітлення;
створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
впорядкування прибудинкових територій населених пунктів.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:
державного бюджету;
місцевих бюджетів;
власних коштів підприємств та населення;
банківських кредитів;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів;
забезпечення рівня оплати житлово-комунальних послуг населенням не
менше 95 %;
зменшення частки аварійних інженерних мереж.
РОЗДІЛ V. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
1. Створення сприятливих умов для надходження інвестицій
За січень-червень 2017 року обсяг капітальних інвестицій становить
86636 тис. грн., що становить 114,4 % до відповідного періоду 2016 року, в
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тому числі на одну особу 3042,0 грн., що становить 115,1 % до січня – червня
2016 року.
1) головні проблеми розвитку галузі:
уповільнення інвестиційної активності іноземних інвесторів через нестабільну суспільно-політичну ситуацію в Україні;
обмежені можливості місцевих бюджетів для фінансування капітальних
видатків;
коливання курсу вільноконвертованих валют та високі процентні ставки
з користування банківськими кредитними ресурсами.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
створення привабливого інвестиційного клімату та забезпечення суттєвого
зростання надходжень інвестицій в економіку району для сталого економічного
розвитку Новомиргородщини.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
завершення будівництва та введення в експлуатацію Капітанівського
зернозберігаючого підприємства;
завершення будівництва та введення в експлуатацію зернозберігаючого
комплексу СТОВ "Агролан" с.Йосипівка;
будівництво заводу з виробництва біогазу з відходів виробництва ТОВ
«Новомиргородський цукор» та виробництва електроенергії, створення 50 робочих місць;
поширення інформації про потенціал району, щодо інвестиційних
проектів і пропозицій суб’єктів господарювання, вільних земельних ділянок та
родовищ корисних копалин;
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 у сільському господарстві.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:
місцевих бюджетів;
власних коштів підприємств та інвесторів;
банківських кредитів;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
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5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
№
з/п
1.
2
3.
4.

Показники
Обсяг капітальних інвестицій,
тис. грн.
Обсяг капітальних інвестицій на
одну особу,грн
Обсяг
прямих
іноземних
інвестицій, тис.дол.США
Темп
зростання
(зниження)
обсягу
прямих
іноземних
інвестицій, % до попереднього
року

2017
(очікуване)

2018
(прогноз)

160000

165000

5633

5810

4550
135,6

4630
101,8

2018 до 2017
(%)
103,1
103,1
101,8
х

2. Посилення фінансової основи місцевих бюджетів та підвищення
ефективності використання бюджетних коштів
Завдяки запровадженим змінам бюджетного і податкового законодавства
забезпечено значне збільшення доходів місцевих бюджетів.
У 2017 році надходження доходів місцевих бюджетів (без трансфертів)
очікуються у сумі 94 100,0 тис.грн., що на 12 050,1 тис. грн., або на 14,7 %
більше фактичних надходжень 2016 року (у співставних умовах).
1) головні проблеми розвитку галузі:
недостатня забезпеченість коштами для виконання делегованих і власних
повноважень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;
низька питома вага інвестиційної складової місцевих бюджетів;
наявність диспропорцій у податкоспроможності територій.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
посилення фінансової основи місцевих бюджетів;
забезпечення якісного бюджетного процесу;
створення умов для стабільного функціонування бюджетної системи,
розвитку інфраструктури та розв’язання гострих соціальних проблем
територіальних громад району.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
зміцнення фінансово-економічної основи місцевих бюджетів;
удосконалення підходів до формування та виконання місцевих бюджетів;
підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
4) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
забезпечення виконання затверджених показників по доходах (без трансфертів) і видатках місцевих бюджетів;
забезпечення збільшення доходів місцевих бюджетів.
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РОЗДІЛ VІ. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ І КОМУНАЛЬНОЮ
ВЛАСНІСТЮ
На території району функціонує 38 об’єктів спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл району, в тому числі бюджетні установи
та організації (з них 2 - охорони здоров’я, 24 – освіти, 5 – культури, 7 – інші
сфери).
1) головні проблеми розвитку галузі:
недостатній рівень контролю із боку територіальних громад за збереженням та раціональним використанням об’єктів
соціального призначення,
інженерної інфраструктури та споруд цивільного захисту;
значна зношеність основних фондів об'єктів спільної власності територіальних громад міста, селища і сіл району через обмеженість бюджетного
фінансування на їх оновлення;
недосконала законодавча база з майнових питань (відсутність Закону
України «Про комунальну власність»).
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
підвищення
ефективності
використання
об’єктів
соціального
призначення, інженерної інфраструктури та споруд цивільного захисту,
комунального майна спільної власності територіальних громад міста, селища і
сіл району.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
приведення у належний стан та оновлення основних фондів об'єктів
спільної власності територіальних громад міста, селища і сіл району;
надання фінансової підтримки (збільшення статутного фонду) комунальним підприємствам спільної власності територіальних громад міста, селища і
сіл району;
надання в оренду майна, що не використовується за призначенням,
розширення переліку та збільшення обсягів надання послуг населенню
підприємствами, установами і закладами спільної власності територіальних
громад міста, селища і сіл району.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:
місцевих бюджетів;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
поліпшення стану забезпечення територіальних громад
послугами
соціально-культурного та соціально-побутового призначення;
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підвищення стану готовності територій, у яких розташовані захисні
споруди цивільного захисту (цивільної оборони), до надзвичайних ситуацій;
збільшення власних надходжень підприємств спільної власності
територіальних громад міста, селища і сіл району;
оновлення основних фондів підприємств, установ та організацій спільної
власності.
РОЗДІЛ VІІ.ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
Частка суб’єктів господарювання, що займають монопольне становище у
загальній кількості суб’єктів господарювання, є незначною. До найбільших
суб'єктів природних монополій, що здійснюють свою діяльність в районі належать: Новомиргородський РЕМ ПАТ "Кіровоградобленерго" з надання послуг
постачання електроенергії.
1) головні проблеми розвитку галузі:
слабка правова обізнаність про конкурентне (антимонопольне) законодавство серед суб'єктів середнього та малого бізнесу.
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
розвиток конкурентного середовища в усіх галузях економіки району.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
підвищення ефективності використання бюджетних коштів під час
публічних закупівель з використанням системи електронних закупівель
"PROZORRO";
здійснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання та місцевими органами виконавчої влади законодавства про захист економічної конкуренції.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:
місцевих бюджетів;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
підвищення ефективності використання бюджетних коштів під час
державних закупівель.
РОЗДІЛ VІІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Новомиргородський район має усі передумови для активного розвитку
міжнародної співпраці, розгортання зовнішньоекономічної діяльності,
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залучення зовнішніх інвестицій, коштів міжнародної технічної допомоги, що
відіграє важливу роль для економічного зростання району.
В районі вживаються заходи щодо налагодження співпраці з донорами
міжнародної технічної допомоги з метою залучення додаткових фінансових
ресурсів, зокрема з Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй. Так, 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 ґрунту. Термін реалізації даного проекту 2015-2017 роки. З початку реалізації проекту освоєно коштів в
сумі 1496,7 тис. грн., у 2017 році - 198,0 тис. грн.
1) головні проблеми розвитку галузі:
уповільнення інвестиційної активності іноземних інвесторів через нестабільну суспільно-політичну ситуацію в Україні;
недостатній рівень організаційної роботи місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування в частині залучення коштів
міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій .
2) мета програми у галузі на 2018 рік:
підвищення позитивного міжнародного іміджу у різних сферах діяльності
та формування сприятливих економічних, організаційних, правових та інших
умов для розвитку зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності.
3) основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік:
реалізація завдань та заходів районної комплексної
програми
формування
позитивного
міжнародного
та
інвестиційного
іміджу
Новомиргородського району на 2017- 2020 роки;
участь у Міжнародній агропромисловій виставці "АгроЕкспо-2018";
створення сприятливих умов для розвитку міжрегіонального
співробітництва, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності.
4) ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:
донорів міжнародної технічної допомоги;
міжнародних фінансових організацій;
обласного бюджету;
місцевих бюджетів;
підприємств, установ і організацій;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
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№
з/п
1.
2.
3.

Показники
Обсяг
прямих
іноземних
інвестицій, тис. дол. США
(з початку інвестування),
Обсяг
прямих
іноземних
інвестицій
на
одну
особу,
дол. США
Темп приросту прямих іноземних
інвестицій, % до початку року

2017
(очікуване)

2018
(прогноз)

2018 до 2017
(%)

4550

4630

101,8

159,6

163,0

102,1
х

101,1

101,8

РОЗДІЛ IX. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ
НОВОМИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
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.
Основні завдання :
розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу шляхом:
розвиток галузі рослинництва за рахунок збільшення обсягів виробництва цукрових буряків;
збільшення обсягів виробництва тваринницької продукції за рахунок
призупинення спаду утримуваного поголів’я та забезпечення стабілізації
тваринницької галузі.
реалізація інвестиційних проектів :
завершення будівництва та введення в експлуатацію Капітанівського зернозберігаючого підприємства;
завершення будівництва зернозберігаючого комплексу на базі СТОВ
"Агролан";
будівництво заводу з виробництва біогазу з відходів виробництва
ТОВ «Новомиргородський цукор» та виробництва електроенергії.
зміцнення промислового потенціалу та збільшення виробництва
конкурентоспроможної продукції :
забезпечення
максимального
використання
потужностей
ТОВ «Новомиргородський цукор», ПАТ «Райагротехсервіс» та ПП «Шаруня»;
продовження впровадження міжнародної системи управління безпечністю
харчової продукції ( НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points) на
ТОВ «Новомиргородський цукор».
розвиток споживчого ринку:
підтримка місцевих товаровиробників у рамках реалізації проекту «Купуй
Кіровоградське»;
сприяння розвитку фірмової торгівельної мережі підприємствтоваровиробників області з метою стабілізації цін на споживчому ринку;
участь підприємств-товаровиробників району у всеукраїнських та обласних виставках-ярмарках.
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модернізація
інфраструктури,
що
сприятиме
підвищенню
інвестиційної привабливості району:
реконструкція
мереж
вуличного
освітлення
із
застосуванням
енергозберігаючих технологій у м.Новомиргород.
удосконалення системи надання послуг та зміцнення матеріальнотехнічної бази закладів гуманітарної сфери:
у галузі освіта:
проведення капітального ремонту шатрової покрівлі Новомиргородської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1;
проведення
капітального
ремонту
системи
опалення
в
Новомиргородській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2;
проведення капітального ремонту Панчівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів.
у галузі культура:
проведення капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі) у
Новомиргородській дитячій школі мистецтв.
у галузі охорона здоров′я:
проведення капітального ремонту інфекційного відділення РТМО
«Новомиргородське»;
проведення капітального ремонту амбулаторії загальної практики
сімейної медицини (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ "Новомиргородський
центр первинної медико-санітарної допомоги".
______________________________

Форма 1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
розвитку Новомиргородського району на 2018 рік
№ з/п

1.

2.

Показник

Обсяг реалізованої промислової
продукції, у відпускних цінах
підприємств
Обсяг реалізованої промислової
продукції на одну особу

Одиниця
виміру

4.

Обсяг виробництва
сільгосппідприємствами продукції
сільського господарства на одного
сільського мешканця (у постійних
цінах)

7.

тис.грн.
грн.
тис.дол.
США

Темп зростання (зниження) обсягу
прямих іноземних інвестицій

9.

Обсяг прямих іноземних інвестицій на
дол.США
одну особу
Обсяг роздрібного товарообороту
тис.грн.
підприємств - юридичних осіб
Темп зростання (зниження) обсягу
у % до
роздрібного товарообороту
попереднь
підприємств - юридичних осіб
ого року

11.

12.

Обсяг експорту товарів*

13.

Темп зростання (зниження) обсягу
експорту товарів*

14.
15.

16.

Середньомісячна заробітна плата
Темп зростання (зниження)
середньомісячної заробітної плати

Працевлаштовано громадян на нові
робочі місця
* - інформація конфіденційна
Начальник відділу економічного
розвитку, торгівлі, інфраструктури
та промисловості районної
державної адміністрації

870200

101,1

887600

30300

30640,8

101,1

31253,5

67,9

125,1

х

100,4

19507
160000

24402
165000

125,1
103,1

24500
170000

5633

5810

103,1

6007

4550

4630

101,8

4670

135,6

101,8

х

100,9

159,6

163,0

102,1

164,4

106900

107100

100,2

107800

грн.

8.

10.

860520
грн.

Обсяг виробництва валової продукції у
у % до
сільгосппідприємствах у цінах 2010
попереднь
року
ого року

Обсяг капітальних інвестицій
Обсяг капітальних інвестицій на одну
особу
Обсяг прямих іноземних інвестицій

2018 рік
Прогноз на
Проект
2019 рік
програми на порівняно з
2017 роком, %
2018 рік

тис.грн.

3.

5.
6.

2017 р.,
очікуване

у % до
попереднь
ого року

100,1

100,2

х

100,7

тис.дол.
США

*

*

*

*

у % до
попереднь
ого року

*

*

*

*

5770

6809

118,00

7524

150,90

118,00

х

110,5

100

90

90,00

95

грн.
у % до
попереднь
ого року
осіб

___________________

О. НАЛИВА

Прогноз на
2020 рік

905350

31878,5

100,5

24623
185000
6537
4730

101,3
166,5
108200

100,4
*

*
8427

112,0
100

АЙКО

Форма 3
ПЕРЕЛІК
соціальних заходів, реалізація яких буде здійснюватись у 2018 році,
у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік
по Новомиргородському району
Відповідність Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Термін реалізації
області на період до 2020 року:
проекту:
№ з/п

1

1.

2.

3.

Назва заходу, його
місцезнаходження

2

назва
Програми

стратегічний пріоритет

3

4

дата
назва проекту регіонального дата
закінче
розвитку
початку
ння
5

6

Освіта
Капітальний ремонт шатрової
покрівлі Новомиргородської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул.
Миколи Зерова, 3
м.Новомиргорода
Кіровоградської області

Програма 2"
Капітальний ремонт
Територіальна
шатрової покрівлі
Новомиргородської ЗОШ І-соціальноекономічна
ІІІ ступенів №1 по вул.
інтеграція і
Миколи Зерова, 3
просторовий
м.Новомиргорода
розвиток"
Кіровоградської області

Пріоритет 3 "Досягнення
відповідності системи освіти
потребам ринку праці, створення
єдиного освітнього простору,
забезпечення якості та доступності
освіти, ефективності управління
нею"

Капітальний ремонт
системи опалення в
Новомиргородській ЗШ ІІІІ ступенів №2 по
вул.Соборності,107,
Новомиргородського
району Кіровоградської
області
Капітальний ремонт
(заміна вікон) Панчівської
ЗШ І-ІІІ ступенів по
вул..Шкільна, 1 с.Панчеве
Новомиргородського
району Кіровоградської
області

-

-

-

-

7

Джерела
фінансування

8

Загальна Освоєння на Потреба на
вартість, 01.01.2018 р., 2018 рік, тис.
тис. грн.
тис. грн.
грн.

9

10

11

Примітка

12

ДБ
ОБ
МБ
МТД
Інші джерела

2628,0
0,0
292,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2628,0
0,0
292,0
0,0
0,0

2017

2018 Всього
ДБ
ОБ
МБ
МТД
Інші джерела

2920,0
1321,4
0,0
146,8
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2920,0
1321,4
0,0
146,8
0,0
0,0

2017

2018 Всього
ДБ
ОБ
МБ
МТД
Інші джерела

1468,2
0,0
0,0
940,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1468,2
0,0
0,0
940,0
0,0
0,0

2018

2018 Всього
Разом по галузі

940,0
5328,2

0,0
0,0

940,0
5328,2

Доповнити План
заходів на 20182020 роки з
реалізації
Стратегії
розвитку області
на період до 2020
року

Охорона здоров'я

5.

Капітальний ремонт
інфекційного відділення
РТМО
"Новомиргородське"

-

-

-

Капітальний ремонт
амбулаторії загальної
практики сімейної
медицини
м.Новомиргород КЗ
"Новомиргородський
центр первинної медикосанітарної допомоги"
(заміна вікон на
енергозберігаючі)

-

-

-

Капітальний ремонт
(заміна віконних блоків)
Новомиргородської
дитячої школи мистецтв
м.Новомиргород,
вул.Є.Присяжного,23

-

-

-

-

-

-

2018

6.

2018

ДБ
ОБ
МБ
МТД
Інші джерела
2018 Всього
ДБ
ОБ
МБ
МТД
Інші джерела

0,0
0,0
450,0
0,0
0,0
450,0
0,0
0,0
850,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
450,0
0,0
0,0
450,0
0,0
0,0
850,0
0,0
0,0

2018 Всього
Разом по галузі

850,0
1300,0

0,0
0,0

850,0
1300,0

ДБ
ОБ
МБ
МТД
Інші джерела
2018 Всього
ДБ
ОБ
МБ
МТД
Інші джерела
2018 Всього
Разом по галузі

0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
250,0
12000,0
0,0
300,0
0,0
4000,0
16300,0
16550,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
250,0
12000,0
0,0
300,0
0,0
4000,0
16300,0
16550,0

Культура

7.

9.

Створення рекреаційної
зони туристичного
призначення у
м.Новомиргород

2018

2018

Дороги та транспортні споруди

11.

12.

-

-

-

-

-

-

Капітальний та поточний
ремонт вулиць і доріг
комунальної власності,
Новомиргородський район

2018

Капітальний та поточний
ремонт доріг державного
та місцевого
значення,Новомиргородсь
кого району

2018

ДБ
ОБ
МБ
МТД
Інші джерела
2018 Всього
ДБ
ОБ
МБ
МТД
Інші джерела
2018 Всього
Разом по галузі

0
0
4000,0
0,0
0,0
4000,0
3000,0
0,0
300,0
0,0
0,0
3300,0
7300,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
4000,0
0,0
0,0
4000,0
3000,0
0,0
300,0
0,0
0,0
3300,0
7300,0

4500,0
0,0
50,0
0,0
450,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4500,0
0,0
50,0
0,0
450,0

5000,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
5500,0
23449,4
0,0
8078,8
0,0
4450,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5000,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
5500,0
23449,4
0,0
8078,8
0,0
4450,0

35978,2

0,0

35978,2

Освітлення
ДБ
ОБ
МБ
МТД
Інші джерела

Пріоритет 2 "Розвиток
інфраструктури села"

13.

14.

Програма 1"
Підвищення
Реконструкція мереж
рівня
вуличного освітлення із
ефективності
застосуванням
використання
енергозберігаючих
економічного
технологій,м.Новомиргоро потенціалу
д, вул.Соборності,227/7
області"
Зовнішнє освітлення
вуличних мереж
комунальної власності,
Новомиргородський район

РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ

Реконструкція мереж
вуличного освітлення із
застосуванням
енергозберігаючих технологій
м.Новомиргород
Кіровоградської області
-

2017

2018

2018 Всього
ДБ
ОБ
МБ
МТД
Інші джерела
2018 Всього
Разом по галузі
ДБ
ОБ
МБ
МТД
Інші джерела
Разом по
району

