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Проект вноситься головою
Новомиргородської районної
державної адміністрації
РІШЕННЯ
від

2018 року

№
м. Новомиргород

Звіт про виконання «Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку Новомиргородського району
на 2018 рік» за січень-березень 2018 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 2018 рік» за січень- березень 2018 року,
районна рада вирішила :
1. Звіт про виконання «Програми соціально- економічного та культурного
розвитку району на 2018 рік» за січень- березень 2018 року взяти до відома.
2. Рекомендувати районній державній адміністрації вжити дієві заходи
щодо забезпечення виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Новомиргородського району на 2018 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 2018 рік.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
районної ради.

Голова районної ради

С. СОВЕНКО
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Звіт про виконання «Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Новомиргородського району на 2018 рік»
за січень-березень 2018 року
В 2018 році основні зусилля райдержадміністрації направлені на
утримання темпів розвитку територій, які було започатковано в попередні роки,
а також завдань, запланованих програмою соціально-економічного та
культурного розвитку району на 2018 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
За попередніми даними виробництво валової продукції в порівняльних
цінах 2010 року по сільськогосподарських підприємствах за січень-березень
2018 року очікується в розмірі 748,0 тис. грн., або 57,1 % до відповідного
періоду 2017 року. Вся частка складається з виробництва продукції
тваринництва.
Спад виробництва валової продукції зумовлений тим, що впродовж
багатьох років спостерігається зменшення утримуваного поголів’я як в
агроформуваннях так і в господарствах населення. При цьому ключове
господарство з розвитку молочного скотарства ПСП А/Ф «Пурпурівська»
призупинило розвиток даної галузі і у 2017 році
повністю реалізувало
утримуване поголів’я великої рогатої худоби.
Так, станом на 01 квітня 2018 року по всіх категоріях господарств
чисельність утримуваного поголів’я великої рогатої худоби налічує
3224 голови, що в порівнянні до відповідного періоду минулого року становить
71%, в тому числі корів – 2243 голови, що становить 85 % до січня-березня
2017 року. Поголів’я свиней налічує 4503 голови, або 76 % до відповідного
періоду минулого року.
Станом на 01 квітня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах
району поголів’я ВРХ налічує 323 голови, що на 449 голів менше та становить 71 % до січня-березня 2017 року, із них корів 158 голів, що на 81 голову
менше відповідно минулорічних показників та становить 66%, поголів’я
свиней налічує 1129 голів, що на 269 голів менше та становить 81 % до
відповідного періоду минулого року.
За січень-березень 2018 року по всіх категоріях господарств вироблено
м’яса 300 т, що становить 67 % до відповідного періоду минулого року, молока
3120 т, або 98 % до січня-березня 2017 року, яєць - 2545 тис. штук, або 82 %
до січня-березня минулого року.
Агроформуваннями району за І квартал 2018 року вироблено м’яса 28 т,
що становить 57 % до відповідного періоду минулого року, молока - 158 т, або
56 % до січня-березня 2017 року.
Господарства агропромислового комплексу району станом на 01 квітня
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2018 року повністю забезпечені мінеральними добривами для проведення
весняно-польових робіт. Заготовлено 2269 т мінеральних добрив, з них 1155 т
– азотних , 560 т - фосфорних та 554 т - калійних добрив. На всіх площах
посіву озимих культур проведено весняне підживлення.
Середньомісячна зарплата одного працівника по звітуючому колу
сільськогосподарських підприємств згідно проведеного моніторингу за січеньлютий 2018 року становить 6206 грн., або на 1572 грн. (34%) більше
відповідного періоду минулого року.
Промисловість
Обсяги реалізованої промислової продукції за січень-лютий 2018 року
становлять 106586,8 тис. грн., що становить 102,4 % до відповідного періоду
2017 року. Обсяги реалізованої промислової продукції у розрахунку на
1 особу за звітний період становлять 3768,2 грн., або 103,0 % до відповідного
періоду минулого року. В загальному обсязі реалізованої промислової
продукції займає близько 75 % продукція добувної промисловості (ТОВ ВКФ
«Велта») та 15 % переробної промисловості (ТОВ «Новомиргородський
цукор»).
Транспорт і зв’язок
З метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території району
програмою соціально-економічного та культурного розвитку Новомиргородського району на 2018 рік передбачено кошти (за рахунок коштів
місцевих бюджетів) на проведення капітального та поточного ремонтів вулиць і
доріг комунальної власності в сумі 4000,0 тис. грн.
На 2018 рік заплановано проведення поточного середнього ремонту
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенції із державного бюджету
місцевим бюджетам на суму 7380,0 тис. грн. та утримання доріг загального
користування місцевого значення – 2000,0 тис. грн.
Протягом січня-березня 2018 року на експлуатаційне утримання доріг
комунальної власності використано коштів в сумі 39,8 тис. грн. протяжністю
129,0 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 2018 року на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення використано коштів в сумі
1200,0 тис. грн.
Бюджет та фінанси
За січень-березень 2018 року до загального фонду місцевих бюджетів
району надійшло 22 046,1 тис. грн, що на 9,1 % більше ніж за відповідний
період минулого року, або на 27,7 % більше до запланованого.
Збільшення доходів місцевих бюджетів забезпечено за рахунок збільшен-
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ня ставки податку з доходів фізичних осіб, підвищення рівня мінімальної
заробітної плати, зростання надходжень єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників.
Видатки загального фонду місцевих бюджетів склали 88 904,3 тис. грн.,
що на 4,6 % більше ніж за відповідний період минулого року.
Оплата праці та ринок праці
За даними Головного управління статистики в Кіровоградській області
розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника у
Новомиргородському районі у ІV кварталі 2017 року становив 6455,0 грн., що
становить 149,6 % до відповідного періоду попереднього року.
Заборгованість
із
заробітної
плати
на
економічно-активних
підприємстввах, а саме на комунальному підприємстві «Новомиргородські
муніципальні інженерні мережі», відсутня.
Протягом січня-березня 2018 року районною робочою групою з питань
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення проведено
обстеження 35 суб’єктів господарювання району, у 2 суб’єктів виявлено
2 «тіньових» робочих місця, які легалізовані.
Протягом звітного періоду проведено 3 засідання районної робочої групи
з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. На засіданнях заслухано 6 керівників суб’єктів господарювання, де мало місце
нарахування найманим працівникам заробітної плати менше мінімального
розміру та 2 приватних підприємців, які використовували нелегально найману
працю. Керівникам рекомендовано дотримуватися норм законодавства України
щодо мінімального розміру оплати праці.
У січні-березні 2018 року проведено 3 засідання районної комісії з питань
забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із заробітної
плати. На засіданнях заслухано 17 керівників суб’єктів господарювання району
щодо заборгованості з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування.
Протягом звітного періоду проведено 3 засідання районної тимчасової
міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення реалізації рішень,
спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної плати, на яких заслухано
21 керівника суб’єктів господарювання району, де мало місце нарахування
заробітної плати на рівні її мінімального розміру.
На виконання Програми зайнятості населення Новомиргородського
району на 2018-2020 роки у січні 2018 року створено 25 нових робочих місць,
що становить 27,8% до запланованого.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги станом на 01 квітня 2018 року перебуває – 8346 осіб
пільгових категорій населення, в тому числі 305 учасників бойових дій, що
приймали участь в антитерористичній операції.
Відповідно до чинного законодавства протягом січня – березня 2018 року
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок
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коштів Державного бюджету виплачено 101,3 тис. грн. на компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування постраждалих громадян І та
ІІ категорії, а також 2,9 тис. грн. компенсації на оздоровлення. За рахунок
коштів з обласного бюджету забезпечено 34 особи, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи ліками за безоплатними рецептами лікарів на суму
16,3 тис. грн.
Також у звітному періоді 2018 року 252 особам виплачена грошова
компенсація пільговим категоріям населення на придбання твердого палива та
скрапленого газу на загальну суму 494,4 тис. грн.
Протягом І кварталу 2018 року на оздоровлення направлено 2 дітей
пільгових категорій в оздоровчі заклади України, а саме в УДЦ «Молода
Гвардія» та МДЦ «Артек».
Станом на 01 квітня 2018 року на обліку перебувало 126 внутрішньо
переміщених осіб, яким виплачена щомісячна адресна допомога в сумі
370,9 тис. грн.
Протягом січня-березня 2018 року призначено субсидію для придбання
твердого палива та скрапленого газу 1417 домогосподарствам на суму
4034,5 тис. грн., з яких виплачено субсидію 284 домогосподарствам на суму
997,8 тис. грн. Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг перераховано
в сумі 23920,5 тис. грн.
У І кварталі 2018 року в повному обсязі забезпечено фінансування всіх
видів державних соціальних допомог, в тому числі:
одноразова допомога при народженні дитини – 3661,4 тис. грн.;
допомога малозабезпеченим сім’ям - 4414,2 тис. грн;
допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 487,7 тис. грн.
Торгівля та побутове обслуговування
За звітний період 2018 року в місті Новомиргороді відбулося розширення
торгівельної мережі: відкрито 1 магазин по реалізації непродовольчих товарів.
На протязі січня-березня 2018 року щодекадно проводився моніторинг
цін на основні продовольчі товари у торгівельній 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 - березень 2018 року в районі проведено 11 щотижневих
ярмарок, на яких було реалізовано: м’яса свинини – 3,0 т, м’яса яловичини –
0,2 т, олії соняшникової – 3,0 т, крупи – 0,45 т, борошна – 2,5 т, цукру –
1,9 т, овочів – 0,8 т. Всього було реалізовано продукції на суму 429,0 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
наступних інвестиційних проектів:
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введення в дію зернозберігаючого підприємства «Капітанівське ЗЗП»
потужністю 75,6 тис. тонн, створення 70 робочих місць смт.Капітанівка
(ТОВ «Капітанівське ЗЗП»). Термін реалізації проекту 2014 - 2017 роки.
Загальна вартість становить 152,0 млн. грн. Станом на 01 квітня 2018 року
освоєно коштів в сумі 114,0 млн. грн. та введена потужність на зберігання
зерна складає 59,0 тис. тонн, або 78,0 % до проектної потужності. Створено
48 робочих місць.
введення в експлуатацію зернозберігаючого комплексу СТОВ «Агролан».
Термін реалізації проекту 2015-2017 роки. Загальна вартість становить
67,0 млн. грн. Станом на 01 квітня 2018 року освоєно коштів в сумі
65,8 млн. грн., введена потужність для зберігання зерна становить 28 тис. тонн,
або 82 % до проектної потужності та створено 15 робочих місць.
Розпочато реалізацію проекту «Будівництво заводу з виробництва біогазу
з відходів виробництва ТОВ «Новомиргородський цукор» та виробництва
електроенергії, створення 50 робочих місць, смт.Капітанівка, Новомиргородського району. Станом на 01 квітня 2018 року освоєно коштів в сумі
100,0 тис. грн. на отримання дозвільних документів на земельну ділянку під
будівництво.
Освіта, молодь та спорт
Станом на 01 квітня 2018 року в Новомиргородському районі функціонує
2 опорних навчальних заклади до складу яких входять 7 філій та
14 загальноосвітних навчальних закладів, 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. Для забезпечення систематичного виконання плану підвищення
кваліфікації вчителів, організації для педагогічних працівників коротко термінових курсів та семінарів за січень – березень поточного року використано
38,6 тис. грн.
Учні 1-4 класів та діти пільгових категорій забезпечені безкоштовним
гарячим харчуванням. Протягом І кварталу 2018 року на придбання продуктів
харчування використано 462,1 тис. грн.
Протягом звітного періоду відділом освіти, молоді та спорту проведено
наступні заходи.
Проведено семінари, наради та засідання з керівниками навчальних
закладів, педагогами, бібліотекарами та вихователями. Зокрема, відбулося
понад 20 засідань районного методичного об’єднання стосовно впровадження
інноваційних технологій в освітньому процесі, застосування елементів STEAM
- освіти, прогресивних педагогічних концепцій, моделей, форм і методів
навчання в практиці роботи вчителів. Також прийнято участь у обласних
семінарах.
Особливу увагу приділено вчителям початкових класів щодо
впровадження розвивального середовища в освітньому процесі початкової
школи відповідно до Концепції «Нової української школи» та використання
сучасних інноваційних технологій навчання, як засіб підвищення ефективності
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уроків у початковій школі в умовах реформування шкільної освіти.
Організовано та проведено пробне ЗНО з української мови та з інших
предметів згідно Наказу МОН від 13 жовтня 2017 №150 «Про проведення
пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році».
У звітному періоді закладами освіти району впроваджено заходи з
енергозбереження (заміна ламп розжарювання на енергоефективні) на суму
20,0 тис. грн.
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» у січні-березні 2018 року виділено коштів в сумі 44,4 тис. грн.
На функціонування районної ДЮСШ «Колос» у січні-березні 2018 року
використано коштів в сумі 422,8 тис. грн., з них на заходи – 24,3 тис. грн., на
утримання – 273,9 тис. грн. та на проведення поточного ремонту – 124,6 тис.
грн. Крім цього придбано 2 легкоатлетичні бігові доріжки та 1 велотринажер на
суму 21,0 тис. грн.
У звітному періоді 2018 року забезпечена участь вихованців ДЮСШ
«Колос» в обласних та всеукраїнських змаганнях:
участь у чемпіонаті області з легкої атлетики серед юнаків 2001-2003 років народження і молодші, м.Кропивницький;
у чемпіонаті України з легкої атлетики в м.Суми;
у відкритому чемпіонаті Черкаської області з легкоатлетичного
двоборства серед юнаків 2003- 2004 років народження та 2005-2006 років
народження і молодші в м. Черкаси;
у чемпіонаті Кіровоградської області з легкої атлетики серед юнаків
2003 років народження та молодші, м.Кропивницький;
у чемпіонаті України з легкоатлетичного двоборства серед юнаків
2003 років народження та молодші в м. Києві;
у зональному чемпіонаті України з боротьби греко-римської (південний
регіон) серед молодших юнаків 2003-2005 років народження, м. Миколаїв;
у чемпіонаті Кіровоградської області з баскетболу серед дівчат в
м.Кропивницький;
Також проведено щорічний Кубок з волейболу пам'яті О.М. Шліфера в
м. Новомиргород.
Охорона здоров’я
Лікувальна мережа Новомиргородського району налічує 3 лікувальнопрофілактичні заклади:
районне територіально-медичне об’єднання «Новомиргородське»;
комунальний заклад «Новомиргородський цент первинної медикосанітарної допомоги»;
комунальний
заклад
«Новомиргородський
протитуберкульозний
диспансер».
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До складу комунального закладу «Новомиргородський центр первинної
медико-санітарної допомоги» входить 6 лікарських амбулаторій та
23 фельдшерсько - акушерських пунктів.
Кількість ліжок в стаціонарах цілодобового перебування становить
156 ліжок. За І квартал 2018 року забезпеченість ліжками цілодобового перебування на 10 тис. населення становить 55,2 , за І квартал 2017 року 54,9, при
середньообласному показнику 88,4.
Фактична ємність амбулаторно-поліклінічних закладів за І квартал
2018 року склала 453,4 відвідувань за зміну, при плановій ємності 600 відвідувань за зміну.
Станом на 01 квітня 2018 року в лікувально-профілактичних закладах
району працювало 249 медичних працівника, в т.ч. лікарів – 50, із них
2 інтерна, середніх медичних працівників – 203 особи.
За I квартал 2018 року дитяча смертність в районі складає - 18,52,
I квартал 2017 року - 0.
Первинний вихід на інвалідність серед осіб працездатного віку на
10 тис. населення за I квартал 2018 року склав – 16,7, за I квартал 2017 року –
13,4, при середньообласному – 12,4.
В галузі охорони здоров’я діють районні програми «Лікар» та «Цільова
соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015 –2018 роки».
В районі залишається напружена ситуація щодо поширення туберкульозу
серед населення району. Рівень захворюваності на туберкульоз із розрахунку
на 10 тис. населення за I квартал 2018 року становить 106,1, I квартал 2017 року
– 102,1 при середньообласному – 67,0.
Для раннього виявлення туберкульозу дорослому населенню проводяться
профілактичні флюорографічні обстеження. За I квартал 2018 року обстежено
3122 особи, I квартал 2017 року - 2018 осіб. Показник профілактичнофлюорографічних обстежень залишається низьким, особливо сільського
населення.
Протягом січня-березня 2018 року в РТМО «Новомиргородське»
завершено поточний ремонт терапевтичного та неврологічного відділень,
придбано м’який та твердий інвентар на загальну суму 361,1 тис. грн.
Для роботи лікарів загальної практики – сімейної медицини району
придбано 12 комп’ютерів.
Проведено підключення закладу центр первинної медико – санітарної
допомоги та всіх працюючих лікарів до електронних систем e-helsi та
«Електронне здоров’я». Розпочато роботу по заповненню декларацій з
населенням району на надання первинної медичної допомоги.
Всі амбулаторії загальної практики сімейної медицини району підключені до мережі Інтернет.
Продовжується виписка медикаментів хворим на серцево – судинні
захворювання, цукровий діабет П типу та бронхіальну астму згідно Урядової
програми «Доступні ліки».
З метою надання медико – консультативної допомоги населенню за
звітний період здійснено виїзди бригади фахівців КЗ «Новомиргородський
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ЦПМСД» до Оситнязької та Капітанівської амбулаторій загальної практики
сімейної медицини, Листопадівського та Коробчинського фельдшерсько –
акушерського, Андріївського фельдшерського пунктів.
Також проводиться санітарно-освітня робота з питань профілактики
грипу, ГРВІ, туберкульозу та онкозахворювань, продовжується імунізація
дітей проти кору, краснухи, паротиту, гепатиту В, правця, БЦЖ.
Галузь культури
Станом на 01 квітня 2018 року мережа закладів культури району
налічує 55 закладів – 26 клубних, 27 бібліотечних, одна дитяча школа мистецтв
та районний краєзнавчий музей.
На утримання закладів культури району в І кварталі 2018 року
використано коштів в сумі 2835,8 тис. грн.
У звітному періоді проведені слідуючі заходи:
в Новомиргородському районному будинку культури проведено відзначення Дня Соборності України;
учні Новомиргородської дитячої школи мистецтв отримали диплом за
ІІ-ге місце в Всеукраїнському фестивалі - конкурсі юних композиторів
«КЛАСИК-ПРОЕКТ» присвячений пам’яті Юлія Мейтуса;
Новомиргородським районним будинком культури надано допомогу по
організації заходу до річниці виведення радянських військ з Демократичної
республіки Афганістан;
Новомиргородським районним
будинком культури
проведено
вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні;
учні Новомиргородської дитячої школи мистецтв зайняли два перших
місця в обласному конкурсі відбіркового туру Всеукраїнського фестивалюконкурсу виконавців на народних музичних інструментах «Провесінь»;
за участі аматорів художньої самодіяльності району проведено
урочистості та святковий концерт присвячений Міжнародному жіночому дню;
Новомиргородським районним
будинком культури проведено
Шевченківські читання «Уклін тобі, Тарасе, великий наш Пророче»;
взяли участь у проведенні урочистого мітингу та покладання квітів біля
пам’ятника Т.Г.Шевченку на північній стороні Новомиргорода з нагоди
відзначення дня народження українського поета, художника, мислителя
Т.Г.Шевченка;
Новомиргородським районним краєзнавчим музеєм проведено виставку
«100 – річчя подій Української революції 1917 – 1921 років»;
проведено святковий концерт присвячений Міжнародному дню театра;
аматорський хореографічний колектив «Віконце» Новомиргородської
дитячої школи мистецтв зайняв ІІ місце у XVІІ Всеукраїнському відкритому
фестивалі хореографічного мистецтва «Білий лелека» м. Дніпро.
__________________

