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 - вересень 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 - вересень 2018 року,
районна рада вирішила:
1. Звіт про виконання «Програми соціально- економічного та культурного
розвитку району на 2018рік» за січень - вересень 2018року взяти до відома.
2. Рекомендувати районній державній адміністрації вжити дієві заходи
щодо забезпечення виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Новомиргородського району на 2018рік.
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 2018рік.
4. Контроль за виконанням данного 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-вересень 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
Індекс сільськогосподарської продукції аграрними підприємствами по
району за січень-серпень 2018 року становить 116,5 % до відповідного періоду
попереднього року.
Зростання виробництва валової продукції зумовлений тим, що у червні
місяці розпочато збирання ранніх зернових культур. Так, станом на 01 жовтня
2018 року завершено збір ранніх зернових культур. Всього обмолочено
13430 га, намолочено 49,2 тис. тонн зерна (в 1,5 рази більше попереднього
року, або більше на 17,1 тис. тонн), при середній урожайності 36,6 ц/га. Озимої
пшениці зібрано на площі 9533 га з валовим збором 39,7 тис. тонн та
врожайністю 41,6 ц/га; озимого ячменю зібрано на площі 1075 га з валовим
збором 3,6 тис тони та врожайністю 33,6 ц/га; гороху зібрано на площі 311 га з
валовим збором 374 тонни та врожайністю 12,0 ц/г; ярої пшениці зібрано на
площі 112 га з валовим збором 297 тонн та врожайністю 26,5 ц/г; ярого ячменю
зібрано на площі 2400 га з валовим збором 5,2 тис. тонн та врожайністю
21,8 ц/га. Крім того зібрано озимого ріпаку 4,1 тис. тонн з врожайністю
26,7 ц/га.
Посіяно під урожай 2019 року : озимої пшениці – 7739 га, озимого ріпаку 2500 га, озимого ячменю – 1001 га, посів продовжується. Проведено оранки під
урожай 2019 року - 18,8 тис. га, в тому числі глибокої – 2,0 тис. га.
Зібрано соняшнику на площі 18,7 тис. га з валовим збором 45,3 тис. тонн та
врожайністю 24,3 ц/га ; зібрано сої на площі 9,8 тис.га з валовим збором
21,2 тис. тонн та врожайність-21,6 ц/га; зібрано кукурудзи на площі 6,9 тис. га з
валовим збором 47,7 тис. тонн та врожайністю 69 ц/га.
Розпочато збір цукрових буряків: накопано-14,7 тис. тонн на площі 286 га,
урожайність становить 516,3 ц/га.
Разом з тим впродовж багатьох років спостерігається зменшення
утримуваного поголів’я як в агроформуваннях так і в господарствах населення
району. 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 жовтня 2018 року по всіх категоріях господарств
чисельність утримуваного поголів’я великої рогатої худоби налічує 3265 голів,
що в порівнянні до відповідного періоду минулого року становить 41%, в тому
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числі корів – 2192 голови, що становить 84 % до січня-вересня 2017 року.
Поголів’я свиней налічує 4304 голови, або 74 % до відповідного періоду
минулого року.
Станом на 01 жовтня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах
району поголів’я ВРХ налічує 264 голови, що на 376 голів менше та
становить 41 % до січня-вересня 2017 року, із них корів 107 голів, що на
110 голів менше відповідно минулорічних показників та становить 49 %,
поголів’я свиней налічує 927 голів, що на 335 голів менше та становить 73 % до
відповідного періоду минулого року.
За січень-вересень 2018 року по всіх категоріях господарств вироблено
м’яса 988 т, що становить 68 % до відповідного періоду минулого року, молока
10867 т, або 98 % до січня-вересня 2017 року, яєць - 7600 тис. штук, або 78 %
до січня-вересня минулого року.
Агроформуваннями району за січень-вересень 2018 року вироблено м’яса
84,0 т, що становить 64 % до відповідного періоду минулого року, молока –
509 т, або 63 % до січня-вересня 2017 року
За січень-вересень 2018 року придбано 25 одиниць техніки на суму
35 млн. грн, з них вітчизняного виробництва 8 одиниць на суму 4,7 млн. грн. та
іноземного виробництва 17 одиниць на суму 30,3 млн. грн.
Середньомісячна зарплата одного працівника по звітуючому колу
сільськогосподарських підприємств згідно проведеного моніторингу за січеньвересень 2018 року становить 7108 грн., що на 33,5 % більше відповідного
періоду минулого року.
Промисловість
Обсяги реалізованої промислової продукції за січень-серпень 2018 року
становлять 636425,1 тис. грн., що становить 92,7 % до відповідного періоду
2017 року. Обсяги реалізованої промислової продукції у розрахунку на
1 особу за звітний період становлять 22499,7 грн., або 93,2 % 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.
Протягом січня-вересня 2018 року на експлуатаційне утримання доріг
комунальної власності використано коштів в сумі 58,93 тис. грн. протяжністю
автомобільних доріг
217,2 тис. кв. м. та здійснено поточний ремонт
протяжністю 42,1 тис. кв. м. на суму 3408,9 тис. грн., у тому числі:
Мар’ївка сільська рада – 0,5 тис.кв.м. на суму 172,8 тис. грн;
Капітанівська селищна рада – 3,9 тис.кв.м. на суму 131,3 тис. грн.;
Пурпурівська сільська рада – 5,8 тис.кв.м. на суму 156,7 тис. грн.;
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Миролюбівська сільська рада – 0,5 тис.кв.м. на суму 49,4 тис. грн.;
Листопадівська сільська рада – 0,4 тис.кв.м. на суму 110,0 тис. грн.;
Йосипівська сільська рада – 0,3 тис.кв.м на суму 248,0 тис. грн.;
Тишківська сільська рада – 5,0 тис.кв.м на суму 195,8 тис. грн;
Дібрівська сільська рада – 10,0 тис.кв.м на суму 286,7 тис. грн;
Панчівська сільська рада - 0,7 тис.кв.м на суму 249,9 тис. грн;
Канізька сільська рада – 2,5 тис.кв.м на суму 833,5 тис. грн;
Рубаномостівська сільська рада – 10,0 тис.кв.м на суму 64,9 тис. грн.;
Новомиргородська міська рада – 0,9 тис.кв.м на суму 309,9 тис. грн., також
проведено капітальний ремонт доріг комунального значення площею 1,6 тис.
кв.м на суму 661,5 тис. грн.
Для відновлення мережі зовнішнього освітлення у звітному періоді
встановлено 97 нових світлоточок на суму 954,9 тис. грн. протяжністю
8,2 км., в тому числі на території:
Рубаномостівської сільської ради - 18 шт. на суму 185,9 тис. грн.,
протяжністю 1,4 км;
Тишківської сільської ради - 29 шт. на суму 196,3 тис. грн. протяжністю
3,0 км;
Петроострівської
сільської ради - 40 шт. на суму 456,5 тис. грн.
протяжністю 3,0 км;
Пурпурівської сільської ради - 10 шт. на суму 15,3 тис. грн. протяжністю
0,8 км;
Новомиргородською міською радою виготовлено проектно-кошторисну
документацію на для відновлення мережі зовнішнього освітлення вартістю
101,0 тис.грн.
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».
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у
2018 році на проведення поточного середнього ремонту і утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення виділено
коштів в сумі 9380,0 тис. грн. та вулиць і доріг комунального значення 9000,0 тис. грн.
У звітному періоді 2018 року на експлуатаційне утримання, проведення
поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування
місцевого значення використано коштів в сумі 9998,0 тис. грн. та державного
значення в сумі 670,0 тис. грн.
Бюджет та фінанси
За січень-вересень 2018 року до загального фонду місцевих бюджетів
району з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 248267,8 тис.
грн., що на 8,4 % більше ніж за відповідний період минулого року.
Надходження власних і закріплених доходів
місцевих бюджетів
80866,9 тис. грн, що на 15,3 % більше ніж за відповідний період минулого
року.
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Збільшення доходів місцевих бюджетів забезпечено за рахунок збільшення
ставки податку з доходів фізичних осіб, підвищення рівня мінімальної заробітної плати, зростання надходжень єдиного податку з сільськогосподарських
товаровиробників.
Видатки загального фонду місцевих бюджетів з урахуванням
міжбюджетних трансфертів склали 243288,5 тис. грн., що на 11,0% 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 ІІ кварталі 2018 року становив 6782,0 грн., що
становить 124,9 % 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-вересня 2018 року районною робочою групою з питань
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення проведено
обстеження 194 суб’єктів господарювання району, виявлено 7 "тіньових"
робочих місця, які легалізовані.
Протягом звітного періоду проведено 9 засідань районної робочої групи з
питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. На
засіданнях заслухано 20 керівників суб’єктів господарювання, де мало місце
нарахування найманим працівникам заробітної плати менше мінімального
розміру та 3 підприємця, які використовували нелегальну працю громадян
району. Керівникам рекомендовано дотримуватися норм законодавства України
щодо мінімального розміру оплати праці.
У січні-вересні 2018 року проведено 9 засідань районної комісії з питань
забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із заробітної
плати. На засіданнях заслуховувались керівники підприємств з питань
погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування. На засіданнях заслухано 30 керівника
суб’єктів господарювання району щодо заборгованості з єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Протягом звітного періоду проведено 8 засідань 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
47 керівників суб’єктів господарювання району, де мало місце нарахування
заробітної плати на рівні її мінімального розміру. Під головуванням голови
райдержадміністрації проведено 2 наради та 1 зустріч з керівниками
підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питання підвищення
рівня оплати праці працівників.
Керівникам суб’єктів господарювання району рекомендовано вжити
заходи щодо підвищення рівня мінімальної заробітної плати працівникам (у
тому числі працівникам І, ІІ розряду Єдиної тарифної сітки) за рахунок
диференціації шляхом встановлення доплат, надбавок, премій, залежно від

6

складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації
працівників, результатів його праці.
На виконання Програми зайнятості населення Новомиргородського району
на 2018-2020 роки протягом січня - червня 2018 року створено 100 нових
робочих місць, що становить 111,1 % до запланованого.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги станом на 01 жовтня 2018 року перебуває – 8202 особи
пільгових категорій населення, в тому числі 322 учасника бойових дій, що
приймали участь в антитерористичній операції.
Пільгові категорії населення отримують через управління соціального
захисту населення відповідні пільги та компенсації згідно чинного
законодавства.
В районі діє районна комплексна програма соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО та
вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки, яка затверджена рішенням
районної ради від 19.02.2016 року № 62.
Для реалізації даної програми на 2018 рік передбачено кошти в сумі
121,2 тис. грн., зокрема 21,2 тис. грн. для виплати матеріальної допомоги
пораненому учаснику АТО, інваліду війни ІІІ групи з числа учасників
антитерористичної операції. Протягом січня-вересня 2018 року 34 особам була
виплачена допомога на суму 63,7 тис. грн. та виплачено 21,2 тис. грн.
матеріальної допомоги пораненому учаснику АТО, інваліду війни ІІІ групи з
числа учасників антитерористичної операції.
Відповідно до чинного законодавства протягом січня-вересня 2018 року
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок
коштів Державного бюджету виплачено 298,8 тис. грн. компенсації за пільгове
забезпечення продуктами харчування постраждалих громадян І та ІІ категорії,
а також 11,9 тис. грн. компенсації на оздоровлення. За рахунок коштів з
обласного бюджету забезпечено 39 осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи ліками за безоплатними рецептами лікарів на суму
49,5 тис. грн.
Також у звітному періоді 2018 року 425 особам виплачена грошова
компенсація пільговим категоріям населення на придбання твердого палива та
скрапленого газу на загальну суму 938,8 тис. грн.
Протягом звітного періоду оздоровлено 83 дітей пільгових категорій, а
саме: 29 дітей з багатодітної малозабезпеченої сім’ї в УДЦ "Молода гвардія",
ДОЗ "Богатирьонок" та ДОЗ "Бригантина"; 25 дітей учасників АТО в ОЗ
"Перлина Чорномор'я", ДОЗ "Богатирьонок" та УДЦ "Артек"; 5 дітей-сиріт в
УДЦ "Молода гвардія", ДОЗ "Богатирьонок", ДОЗ "Лісова Пісня" та УДЦ
"Артек"; 22 дітей–інвалідів в ДОЗ "Богатирьонок" та ДОЗ "Лісова Пісня";
2 внутрішньо переміщені дитини в ДОЗ "Богатирьонок".
Станом на 01 жовтня 2018 року на обліку перебувало 117 внутрішньо
переміщених осіб, яким виплачена щомісячна адресна допомога в сумі
1060,7 тис. грн.
Протягом січня-вересня 2018 року призначено субсидію для придбання
твердого палива та скрапленого газу 2513 домогосподарствам на суму
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7541,7 тис. грн., з яких виплачено субсидію 2273 домогосподарствам на суму
5340,2 тис. грн.
Протягом січня-вересня 2018 року в повному обсязі забезпечено
фінансування всіх видів державних соціальних допомог, в тому числі:
одноразова допомога при народженні дитини – 10108,4 тис. грн.;
допомога малозабезпеченим сім’ям – 13201,7 тис. грн;
допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 6069,5 тис. грн.
Торгівля та побутове обслуговування
За звітний період 2018 року в місті Новомиргороді відбулося розширення
торгівельної мережі: відкрито 1 магазини по реалізації непродовольчих та
1 магазини по реалізації продовольчих товарів.
На протязі січня-вересня 2018 року щомісячно проводиться моніторинг цін
на основні групи продовольчих товарів на ринках та в торгівельних мережах
району.
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 - вересень 2018 року в районі проведено 37 щотижневих ярмарок,
на яких було реалізовано: м’яса свинини – 9,0 т, м’яса яловичини – 0,6 т, олії
соняшникової – 9,2 т, крупи – 2,5 т, борошна – 8,5 т, цукру – 7,8 т, овочів –
4,2 т. Всього було реалізовано продукції на суму – 1379,1 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:
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 проекту становить 152,0 млн. грн. Станом на 01 жовтня
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. З
початку реалізації проекту 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 жовтня 2018 року освоєно коштів в сумі
68,0 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 жовтня 2018 року освоєно коштів в сумі
20,0 млн. грн. Отримано дозвільні документи на земельну ділянку під
будівництво. Проведено громадське слухання із залученням представника
департаменту екології облдержадміністрації та презентовано звіт по оцінці
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впливу на довкілля. Виготовлено
детальний план території, проектнокошторисну документацію та направлено документи на експертизу. Також
видано містобудівні умови і обмеження на проектування об’єкту будівництва
даного заводу.
Освіта, молодь та спорт
Станом на 01 жовтня 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.
Протягом звітного періоду відділом освіти, молоді та спорту проведено
наступні заходи: 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 уроків у
початковій школі в умовах реформування шкільної освіти.
В закладах освіти району проведено ДПА для учнів 9-х класів та за їх
підсумками видано свідоцтва про базову загальну середню освіту.
Також успішно проведено ЗНО для учнів 11-х класів. Для 1209 учнів
району протягом 14 днів здійснено літній відпочинок в 19 пришкільних таборах
з денним перебуванням та дворазовим харчуванням.
У звітному періоді закладами освіти району впроваджено наступні заходи з
енергозбереження:
у навчально-виховному комплексі «Новомиргородська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 2 - дошкільний навчальний заклад» замінено 107 вікон
на металопластикові енергозберігаючі на суму 1380,4 тис. грн., замінено лампи
розжарювання на енергоефективні на суму 20,0 тис. грн.;
у Мартоніській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів замінено лампи
розжарювання на енергозберігаючі на суму 6,5 тис. грн.; замінено 7 вікон на
металопластикові енергозберігаючі на суму 50,0 тис. грн.;
у навчально-виховному об’єднанні «Новомиргородська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 3 - дошкільний навчальний заклад» замінено лампи
розжарювання на енергозберігаючі на суму 3,2 тис. грн.;
у Кам’янській філії І-ІІ ступенів навчально-виховного об’єднання
«Новомиргородська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів № 2 - дошкільний
навчальний заклад» замінено лампи розжарювання на енергозберігаючі на
суму 0,6 тис. грн.; замінено 6 вікон на металопластикові енергозберігаючі на
суму 30,0 тис. грн.;
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у Оситнянській філії І-ІІ ступенів навчально-виховного об’єднання
«Новомиргородська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - дошкільний
навчальний заклад» замінено лампи розжарювання на енергозберігаючі на
суму 1,0 тис. грн.;
у Панчівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів замінено лампи
розжарювання на енергозберігаючі на суму 3,5 тис. грн.; замінено вікна та
дверні блоки на металопластикові енергозберігаючі на суму 1358,1 тис. грн.;
у Канізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів замінено
лампи
розжарювання на енергозберігаючі на суму 0,7 тис. грн.;
у Оситнязькому навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» замінено лампи розжарювання
на енергозберігаючі на суму 1,7 тис. грн.;
у Листопадівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів замінено лампи
розжарювання на енергозберігаючі на суму 2,8 тис. грн., 27 вікон та 1 двері на
металопластикові енергозберігаючі на суму 140,0 тис. грн.;
у Тишківському навчально-виховному об’єднанні «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» замінено 14 вікон на
металопластикові енергозберігаючі на суму 72,0 тис. грн.;
у Йосипівському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» замінено 5 вікон та 2 дверей на
металопластикові енергозберігаючі на суму 22,0 тис. грн.;
у Капітанівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів замінено 7 вікон на
металопластикові на суму 50,0 тис. грн.;
у Туріянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів замінено 3 вікон на
металопластикові на суму 12,0 тис. грн.
Також завершено реалізацію проекту «Спортивний майданчик для мініфутболу зі штучним покриттям у НВО «Новомиргородська загально-освітня
школа І-ІІІ ступенів №2 – ДНЗ» за адресою: вул.Соборності,107, м.Новомиргород Кіровоградської області – реконструкція» на загальну суму 1499,0 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-вересні 2018 року виділено коштів в сумі 172,2 тис. грн.
На функціонування районної ДЮСШ «Колос» у січні-вересні 2018 року
використано коштів в сумі 1106,4 тис. грн., з них на заходи – 52,7 тис. грн., на
утримання – 641,7 тис. грн.,на придбання матеріалів для ремонту – 179,2 тис.
грн, на проведення поточного ремонту – 181,7 тис. грн., на придбання меблів
(столи, стільці) – 51,1 тис.грн. Крім цього придбано 2 легкоатлетичні бігові
доріжки та 1 велотренажер на суму 21,0 тис. грн. та тренажер «орбітрек» на
суму 12,6 тис. грн.
У звітному періоді 2018 року забезпечена участь вихованців ДЮСШ
«Колос» в обласних та всеукраїнських змаганнях:
у чемпіонаті області з легкої атлетики серед юнаків 2001-2003 років
народження і молодші, м. Кропивницький;
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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;
у проведенні щорічного Кубку з волейболу пам'яті О.Шліфера в
м. Новомиргород;
у чемпіонаті області з боротьби греко-римської, м. Кропивницький;
у фінальній частині чемпіонату Кіровоградської області з фут залу в залік
обласних спортивних ігор серед команд об’єднаних територіальних громад,
районів та міст, м. Кропивницький;
у чемпіонаті Кіровоградської області з шахів, шашок в залік обласних
спортивних ігор серед команд ОТГ, районів та міст Кіровоградської області у
2018 році, смт. Олександрівка;
у чемпіонаті області з футболу в залік обласних спортивних ігор серед
команд ОТГ, районів та міст Кіровоградської області у 2018 році, м.
Новомиргород, м. Новоархангельск, смт. Бобринець смт. Устинівка;
у чемпіонаті області з шахів, шашок в залік обласних спортивних ігор
серед команд ОТГ, районів та міст Кіровоградської області у 2018 році,
смт. Олександрівка;
у чемпіонаті області з волейболу в залік обласних спортивних ігор серед
команд ОТГ, районів та міст Кіровоградської області у 2018 році,
смт. Олександрівка;
у Всеукраїнському турнірі з боротьби греко-римської серед молодших
юнаків, присвячений пам’яті першого майстра спорту СРСР Кіровоградщини,
«Почесного громадянина м. Новоукраїнка» Ф.М.Бондура, м. Новоукраїнка;
у чемпіонаті області з баскетболу в залік обласних спортивних ігор серед
команд ОТГ, районів та міст Кіровоградської області у 2018 році,
м. Кропивницький;
у командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків 2001 р. н.
та молодші, м. Кропивницький;
у чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, м. Кропивницький;
у командному чемпіонаті України з легкої атлетики, м. Кропивницький;
у проведенні турніру пам’яті С.В.Яйкуна з міні-футболу, м.Новомиргород;
у чемпіонаті м.Кропивницький з греко-римської боротьби серед юнаків,
пам’яті МС СРСР Бондаря М.М., м.Кропивницький;
у чемпіонаті України з легкоатлетичних естафет, м.Черкаси.
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Охорона здоров’я
Лікувальна мережа Новомиргородського району налічує 3 лікувальнопрофілактичні заклади:
районне територіально-медичне об’єднання «Новомиргородське»;
комунальне некомерційне підприємство «Новомиргородський центр
первинної медико-санітарної допомоги»;
комунальний
заклад
«Новомиргородський
протитуберкульозний
диспансер».
До складу комунального закладу «Новомиргородський центр первинної
медико-санітарної допомоги» входить 6 лікарських амбулаторій та
21 фельдшерсько - акушерських пунктів.
Кількість ліжок в стаціонарах цілодобового перебування становить
156 ліжок. За січень-вересень 2018 року забезпеченість ліжками цілодобового
перебування на 10 тис. населення становить 53,2, за відповідний період
2017 року 54,9, при середньообласному показнику 83,5.
Фактична ємність амбулаторно-поліклінічних закладів за січень-вересень
2018 року склала 439,0 відвідувань за зміну, при плановій ємності 600 відвідувань за зміну.
Станом на 01 жовтня 2018 року в лікувально-профілактичних закладах
району працювало 239 медичних працівника, в т.ч. лікарів – 54, із них
4 інтерна, середніх медичних працівників – 185 осіб та 2 лікарі-лаборанти.
За січень-вересень 2018 року дитяча смертність в районі складає 12,74, 9 місяців 2017 року – 16,13.
Первинний вихід на інвалідність серед осіб працездатного віку на
10 тис. населення за січень-вересень 2018 року склав – 43,1 за січень-вересень
2017 року – 43,3 при середньообласному – 37,8.
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 100 тис. населення за січень-вересень 2018 року становить 31,9, січеньвересень 2017 року – 66,9, при середньообласному – 67,0.
Для раннього виявлення туберкульозу дорослому населенню проводяться
профілактичні флюорографічні обстеження. За січень-вересень 2018 року
обстежено 11519 осіб, січень-вересень 2017 року - 6249 осіб. Показник
профілактично-флюорографічних обстежень залишається низьким, особливо
сільського населення.
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». Продовжується робота по заповненню декларацій з
населенням району на надання первинної медичної допомоги.
Всі амбулаторії загальної практики сімейної медицини району підключені до мережі Інтернет.
Продовжується виконання урядової програми «Доступні ліки», метою якої
є надання безкоштовних ліків для хворих на серцево-судинні захворювання,
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цукровий діабет II типу та бронхіальну астму. За січень - вересень 2018 року
видано 7712 рецептів на суму 527,4 тис. грн.
У січні - вересні 2018 року проведено безкоштовне протезування зубів
24 осіб пільгових категорій населення на суму 5,0 тис. грн.
За звітний період у РТМО «Новомиргородське» проведено поточний
ремонт анестезіологічного відділення на суму 370,0 тис. грн. та придбано за
бюджетні та позабюджетні кошти медичне обладнання на загальну суму
1264,9 тис. грн.
У звітному періоді в закладах охорони здоров’я впроваджені наступні
заходи з енергозбереження:
у реанімаційному відділенні РТМО «Новомиргородське» замінено 3 дверей та 1 вікно на металопластикові енергозберігаючі на суму 34,0 тис. грн.;
у КЗ «Новомиргородський ЦПМСД замінено лампи розжарювання на
енергозберігаючі на суму 52,0 тис. грн.т та замінено 132 вікна на
металопластикові енергозберігаючі на суму 1301,7 тис. грн..
Виготовлено проектно-кошторисну документацію
по заміні вікон на
енергозберігаючі амбулаторії загальної практики сімейної медицини
м. Новомиргород КНЗ «Новомиргородський центр первинної медикосанітарної допомоги» на суму 42,6 тис. грн.
З метою надання медико – консультативної допомоги населенню за
звітний період здійснено виїзди бригади фахівців КНЗ «Новомиргородський
ЦПМСД» до Оситнязької та Капітанівської амбулаторій загальної практики
сімейної медицини, Листопадівського та Коробчинського фельдшерсько –
акушерського, Андріївського, Троянівського, Пурпурівського фельдшерських
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 жовтня 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 у січні - вересні 2018 року
використано коштів в сумі 8528,6 тис. грн.
За січень - вересень 2018 року проведені поточні ремонти в закладах
культури на загальну суму 644,0 тис. грн., а саме:
у Миролюбівському сільському будинку культури на суму 30,4 тис. грн.;
у Листопадівському сільському будинку культури на суму 4,0 тис. грн.;
у Кам’януватському сільському клубі (проведено поточний ремонт будівлі
фундаменту) на суму 121,7 тис. грн.;
у Защитянському сільському клубі на суму 13.0 тис.грн.;
у Защитянській сільській бібліотеці на суму 7,5 тис.грн.;
у Йосипівській сільській бібліотеці на суму 8,0 тис.грн.;
у Канізькому сільському будинку культури на суму 2.0 тис.грн.;
у Мар’ївському сільському клубі на суму 0,3 тис.грн.;
у Туріянському сільському будинку культури на суму 1.0 тис.грн.;
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у Шпаківському сільському будинку культури на суму 0,6 тис.грн.;
у Дібрівському сільському будинку культури на суму 1,8 тис.грн.;
у Коробчинському сільському будинку культури на суму 10,6 тис.грн.;
у Новомиргородському районному
будинку культури
на суму
3,6 тис.грн.;
у Новомиргородській дитячій школі мистецтв на суму 67,5 тис.грн. та
замінено вікна на металопластикові енергозберігаючі на суму 257,0 тис. грн.
Виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт
покрівлі даху, головного фасаду та системи опалення районного будинку
культури на суму 115,0 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 Ю. 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 св’ятковий 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;
проведення 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи та Міжнародного дня
пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф;
шефський концерт художніх колективів Новомиргородщини для воїнів
військової частини А0981 смт. Лісове, Олександрівського району;
взято участь у VI Центрально-Українському музейно-туристичному
фестивалі;
проведено мітинг- реквієм присвячений Дню пам’яті та примирення і 73-й
річниці перемоги над нацизмом у другій світовій війні біля стели «МатиБатьківщина»;
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участь сімейного дуету Людмили та Яни Третяк в XIV-му обласному
фестивалі сімейної творчості «Родинні скарби Кіровоградщини» м. Знам’янка;
участь в
XXVII-му Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокальнохорового мистецтва «Калиновий спів» аматорського хорового колективу
«Вись»
відділу
культури,
туризму
та
культурної
спадщини
райдержадміністрації, який отримав диплом 3-го ступеня в номінації
академічний спів;
мітинг біля пам’ятника Т. Г. Шевченка з нагоди перепоховання Т. Г. Шевченка;
районний семінар підвищення кваліфікації клубних працівників на базі
міського будинку культури №1;
участь художніх колективів міста та солістів районнго будинку культури у
змаганні «Фінальні змагання з футболу на Кубок в честь загиблих воїнівземляків в зоні АТО Є. Присяжного, М. Чередника, А. Гурічева» на центральному стадіоні «Колос»;
відзначення Міжнародного дня захисту дітей на центральній площі міста;
відзначення дня державної служби;
відзначення 22-ї річниці Конституції України;
офіційна церемонія урочистого підняття Державного Прапора України на
центральній площі міста за участю організацій та громадськості міста;
свято, приурочене 27-й річниці незалежності України та 100-річчю
української державності;
виставка робіт самодіяльних художників міста та виставка декоративноужиткового мистецтва центру дитячої і юнацької творчості, присвячені 27-й
річниці незалежності України;
відкриття в районі 48-го Всеукраїнського свята театрального мистецтва
«Вересневі самоцвіти» в селі Арсенівка на батьківщині корифея українського
театру І.К.Карпенка-Карого;
участь у Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-Експо-2018».
Народний аматорський ансамбль української пісні «Веселка» РБК виступив з
концертною програмою;
участь районного краєзнавчого музею у VІІ–му Всеукраїнському музейнотуристичному фестивалі.
__________________

