МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 18 грудня 2018 року

м. Мала Виска

№ 317

Про програму економічного і соціального
розвитку Маловисківського району на 2019 рік
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2019 рік,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити програму економічного і соціального розвитку Маловисківського району
на 2019 рік (далі - Програма), додається.
2.Районній державній адміністрації, керівникам територіальних органів міністерств і
відомств України в районі:
- забезпечити виконання та організувати контроль за виконанням Програми, внесення,
у разі необхідності, пропозицій щодо доповнень і змін до неї з урахуванням впровадження в
Україні реформ у різних галузях економіки і сферах діяльності, змін у законодавчих і нормативно-правових актах України;
- налагодити взаємодію із органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, організацій та установ району, щодо виконання основних завдань і показників розвитку району.
3.Органам місцевого самоврядування району при затвердженні програми економічного
і соціального розвитку на 2019 рік відповідної території взяти показники Програми за орієнтири.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
від 18 грудня 2018 року № 317

ПРОГРАМА
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2019 РІК
Загальні положення
Програма економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2019 рік
(далі - Програма) розроблена на основі положень Державної стратегії регіонального розвитку
на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня
2014 року №385 (із змінами), Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 вересня 2018 року №733, Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 року №546, Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020
року, затвердженої рішенням обласної ради від 27 березня 2015 року №716, Плану заходів на
2018-2020 роки із її реалізації, затвердженого рішенням обласної ради від 10 березня 2017
року №238 (із змінами); розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 25 вересня 2018 року №673-р «Про розробку проекту програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2019 рік», розпорядження голови районної
державної адміністрації від 01 жовтня 2018 року №289-р «Про розробку проекту програми
економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2019 рік».
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 та доповненнями).
Основні завдання і показники Програми розроблені на основі та з урахуванням
пропозицій і рекомендацій:
структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України в районі, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання району.
Основні завдання і показники економічного і соціального розвитку району на 2019 рік
враховані при підготовці проекту програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2019 рік.
Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом:
- співпраці структурних підрозділів райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств і відомств України, суб’єктами господарювання району; залучення державних фінансових та інвестиційних ресурсів на соціально
важливі об’єкти з високим ступенем будівельної готовності;
- проведення моніторингу показників розвитку територій; підвищення якості державного управління, у тому числі на основі запровадження автоматизованих систем діловодства і
контролю за виконанням документів;

- проведення соціологічних досліджень, з метою моніторингу громадської думки; проведення моніторингу виконання місцевих бюджетів та програм економічного і соціального
розвитку територіальних громад, укладання відповідних угод з Головним управлінням статистики в Кіровоградській області щодо його проведення.
Фінансування заходів Програми у 2019 році здійснюватиметься за рахунок різних джерел фінансування: бюджетних коштів (державного бюджету, обласного, місцевих бюджетів),
кредитних ресурсів, власних коштів суб’єктів господарювання, грантів, міжнародної технічної допомоги, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Контроль за виконанням програми:
Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією
та районною радою.
Основними формами контролю за реалізацією завдань та основних показників Програми будуть: розпорядження голови райдержадміністрації про організацію виконання та контроль за виконанням Програми; здійснення щоквартального аналізу стану виконання Програми та вжиття додаткових заходів, спрямованих на її виконання; здійснення моніторингу стану реалізації інвестиційних проектів та виконання робіт в об'єктах соціальної інфраструктури; звітність про стан реалізації Програми на засіданнях колегії райдержадміністрації, пленарних засіданнях районної ради, висвітлення стану реалізації Програми у місцевих засобах
масової інформації, моніторинг бази даних автоматизованої системи контролю за станом виконання проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2018-2020 роки із
реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженого
рішенням обласної ради від 10 березня 2017 року №238 (із змінами).
Основні тенденції регіонального розвитку у 2018 році
У промисловій галузі протягом 9 місяців 2018 року забезпечено виконання планових
показників по підприємствах добувної галузі, яка займає 98,2% загального обсягу промислового виробництва. Підприємствами, які виробляють товарну продукцію, вироблено товарів
на суму 3,1 млн.грн. В натуральному виразі вироблялися борошно пшеничне, вироби з деревини. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 11,4 млн.грн.
У галузі сільського господарства по всіх категоріях господарств (у порівняних цінах
2010 року) вироблено валової продукції на суму 551,3 млн.грн.; по сільськогосподарських
підприємствах вироблено валової продукції на суму 260,7 тис.грн., або 144,1% до відповідного періоду минулого року.
Підприємствами району, що здійснюють роздрібну торгівлю та ресторанне господарство, реалізовано споживчих товарів на суму 116,4 млн.грн., що в порівнянних цінах на 20,9%
більше до відповідного періоду минулого року. Продаж продовольчих товарів за цей період
склав 64,2 млн.грн. (55,1% загального обсягу роздрібного товарообороту району), непродовольчих товарів – 52,2 млн.грн. (44,9%).
Основу товарної структури експорту становили зернові культури. Експорт товарів
склав 818,5 тис. дол. США. Імпорт - 58,0 тис. дол. США.
В економіку району спрямовано 198,4 млн.грн. капітальних інвестицій.
Обсяг прямих іноземних інвестицій склав 10490,2 тис. дол. США.
У сфері державних фінансів за січень-вересень 2018 року виконання планових показників місцевих бюджетів району по власних і закріплених доходах складає 103,5% (план 57,2
млн.грн., факт 59,2 млн.грн.), до відповідного періоду 2017 року більше на 21,6%, або 10,5
млн.грн.
По податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 36,0 млн.грн., що на
7,3 млн.грн. більше до відповідного періоду 2017 року, або на 25,5%. По платі за землю на-

дійшло 9,3 млн.грн., що на 4,7% більше до відповідного періоду 2017 року, або на 0,4
млн.грн.
У територіальному розрізі виконання планових показників складає: районний бюджет –
103,1%, сільські бюджети – 104,1%. Найбільша питома вага надходжень до місцевого бюджету належить податку та збору на доходи фізичних осіб і становить 60,9% від загальної
суми власних надходжень.
Платники податків забезпечили надходження до зведеного бюджету району коштів у
сумі 274,8 млн.грн., що на 2,7% більше порівняно з минулорічними показниками за аналогічний період. Із загальної суми до державного бюджету протягом звітного періоду надійшло
130,8 млн.грн. платежів, або 115,6%, до місцевих бюджетів – 144,0 млн.грн., або 124,4%.
У сфері доходів населення, у ІІ кварталі 2018 року, середньомісячна заробітна плата
одного штатного працівника збільшилась порівняно з відповідним періодом 2017 року на
49,4% і склала 9247 грн. Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано у працівників підприємств добувної та переробної промисловості.
Основні завдання і показники розвитку
Маловисківського району на 2019 рік
І.Мета програми - підвищення рівня життя та добробуту населення, створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та інвестиційної привабливості
ІІ. Пріоритети розвитку
Освоєння та видобування місцевих природних ресурсів
Створення сприятливих умов для розвитку високоефективного конкурентоспроможного аграрного сектору, забезпечення продовольчої безпеки району
Розвиток інфраструктури
Удосконалення системи надання послуг у гуманітарній сфері
ІІІ. Шляхи досягнення та основні заходи (завдання) щодо реалізації пріоритетів
1.Використання потенціалу мінерально-сировинної бази для промислового виробництва
Сприяння завершенню будівництва та введення в експлуатацію Новокостянтинівської
шахти ДП «Схід ГЗК»
Геологічне вивчення та дослідно-промислова розробка літієвих руд Полохівського
родовища ТОВ «Укрлітійвидобування» на території Копанської сільської ради
2.Розвиток високоефективного агропромислового комплексу
Завершення будівництва елеватора ІІ черга потужністю 20,0 тис.т/рік на базі
ФГ «Флоря А.В.»
Проведення Днів поля, семінарів, навчань та нарад щодо впровадження сучасних технологій та методів господарювання у сільському господарстві
Впровадження нової конкуренто - спроможної сільськогосподарської техніки та обладнання
3.Розвиток інфраструктури
Ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг комунальної власності, автомобільних
доріг загального користування місцевого значення району
Улаштування мереж зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів сільських рад
Проектування реконструкції та встановлення газового модуля на території існуючої
АЗС для заправки автомобілів скрапленим газом в с. Велика Виска
Будівництво електростанції з використанням енергії сонця в районі
4.Удосконалення системи надання послуг та зміцнення матеріально-технічної
бази закладів гуманітарної сфери:
у галузі «Освіта»:

проведення капітальних ремонтів будівлі Мар’янівської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів (заміна покриття даху, заміна вікон та дверей на металопластикові, влаштування
блискавкозахисту, утеплення покриття) с. Мар'янівка; спортивного залу Великовисківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Велика Виска; корпусу початкових класів ЗШ І-ІІІ
ступенів с. Велика Виска; системи опалення в «Хмелівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів» с. Хмельове; покрівлі Великовисківського ДНЗ «Рукавичка» с. Велика Виска;
проведення реконструкції частини будівлі Розсохуватської ЗШ І-ІІ ст. під дошкільний заклад на 15 місць, с. Розсохуватка; котельні ЗШ І-ІІІ ст., с. Плетений Ташлик;
проведення будівництва спортивного майданчика багатофункціонального зі штучним покриттям у Оникіївській ЗШ І-ІІІ ст., с. Оникієве; приміщення харчоблоку з пральнею
ДНЗ «Струмочок», потужністю 65 дітей, с. Хмельове;
придбання для закладів загальної середньої освіти комплектів шкільних меблів, навчальних кабінетів, спортивного інвентарю та обладнання для харчоблоків;
у галузі «Охорона здоров’я»:
проведення капітальних та поточних ремонтів закладів охорони здоров’я (будівлі
Злинської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини с. Злинка (продовження робіт); покрівлі та утеплення фасаду поліклініки Маловисківської центральної районної лікарні; відділень Маловисківської центральної районної лікарні, ФАПів);
придбання медичного обладнання для Маловисківської центральної районної лікарні;
придбання житла для лікарів;
у галузі «Культура»:
збереження існуючої мережі закладів культури, забезпечення сучасною матеріальнотехнічної базою;
капітальний ремонт покрівлі будинку культури с. Велика Виска;
у галузі «Соціальний захист»:
створення умов для розв’язання нагальних проблем осіб, які приймали чи приймають участь в АТО (ОСС), членів їх родин та переселенців;
освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа
ІV. Ресурсне забезпечення
Реалізація завдань, виконання заходів буде здійснюватись виходячи із ресурсних можливостей місцевих бюджетів, державного бюджету, коштів інвесторів, населення тощо.

Розділ І. ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ,
СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЇЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Розвиток аграрного сектору
Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю економіки, яка забезпечує продовольчу безпеку нашого регіону, зайнятість частини сільського населення.
У районі зареєстровано і працює 26 сільськогосподарських підприємств різних форм
власності, 202 фермерських господарства та 2956 одноосібників, які обробляють площу 15,1
тис.га.
Основними проблемами є високі цінові коливання на сільськогосподарську продукцію
та зростання вартості матеріальних ресурсів під час виробництва продукції сільського господарства, що спричиняє підвищення її собівартості; нерівномірність розвитку різних форм господарювання з одночасним послабленням позицій малих і середніх товаровиробників внаслідок створення для різних за розмірами та соціальним навантаженням сільськогосподарських товаровиробників формально однакових, але нерівних умов господарювання; зміна погодно – кліматичних умов, що зумовлено зростанням температури повітря як середньорічної,
так і для окремих періодів року, що негативно впливає на умови ведення землеробства; недостатній рівень інвестиційної діяльності у галузі сільського господарства; низький рівень розвитку інфраструктури аграрного ринку; спад розвитку галузі тваринництва; обмеженість обсягів переробки в районі сільськогосподарської продукції власного виробництва;
недотримання технології вирощування сільськогосподарських культур дрібнотоварними виробниками; зниження родючості земель сільськогосподарського призначення у результаті
порушення принципів побудови сівозміни.
Головною метою у 2019 році є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, забезпечення продовольчої безпеки району.
Основні завдання - сприяння залученню інвестицій у розвиток сільськогосподарських підприємств району; забезпечення продовольчої безпеки району; організація системи
заходів із поширення в районі інноваційних сортів сільськогосподарських культур вітчизняної селекції; розвиток сучасних моделей ведення сільського господарства на засадах
впровадження перспективних енергоощадних та екологічно безпечних технологій (зокрема,
органічного землеробства, використання джерел альтеративної енергетики, тощо); розвиток
овочівництва у районі; оновлення матеріально - технічної бази сільськогосподарських підприємств району; забезпечення вжиття заходів щодо збереження родючості ґрунтів; сприяння участі суб’єктів господарювання району у виставково-ярмаркових заходах регіонального, державного та міжнародного рівнів; проведення Днів поля, семінарів, навчань та нарад щодо впровадження сучасних технологій та методів господарювання у сільському господарстві; забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в районі, вжиття заходів з недопущення виникнення та масового поширення інфекційних хвороб тварин, у тому числі особливо небезпечних для тварин і людей, що може спричинити значні негативні наслідки та
збитки для економіки району.
Очікувані результати виконання програми:
Сільськогосподарські підприємства
2018 рік очікуване
2019 рік прогноз
Кількість, Вартість, 2018 у %
КільВартість, 2019 у %
тис.т
тис.грн.
до 2017
кість,
тис.грн.
до 2018
року
тис.т
року
Валова продукція,
407763,8
142,4
420728,3
103,2
всього
Рослинництво
404304,6
143,0
416664,0
103,1
із них
Зернові та зернобо153
195946,7
165,4
153
196011,9
100,0
бові

Цукровий буряк
Соняшник
Соя
Ріпак
Картопля
Овочі
Плоди і ягоди

0
69
14,5
7,4
0,03
2,2
0,09

0
0
196545,4
163,8
34321,1
119,5
20469,4
160,8
31,2
455,9
12009,7
56,0
313,6
990,0
2018 рік очікуване
3459,2
91,1
0,17
1703,6
98,8

6692,9
х
180047,0
91,6
42319,5
123,3
30007,7
146,6
53,4
171,0
18508,2
154,1
47,5
15,2
2019 рік прогноз
4064,2
117,5
0,18
1803,9
105,9
17
63
17,9
10,9
0,05
3,4
0,01

Тваринництво
Реалізація худоби та
птиці на забій (у
живій вазі)
Молоко
0,237
589,3
74,3
0,358
890,2
151,1
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням
коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, банківських кредитних ресурсів.
Використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин
Площа Маловисківського району складає 124800,13 га, з них: земель, зайнятих населеними пунктами – 11082,33 га; земель промисловості, транспорту, зв’язку та іншого призначення – 2632,69 га; земель сільськогосподарського призначення – 108072,05 га, у тому числі:
ріллі – 99904,76 га, земель, зайнятих багаторічними насадженнями - 993,75 га, пасовищ 6322,25 га, сіножаті – 851,29 га; земель під господарчими дворами -1650,19 га; під господарськими шляхами і прогонами – 921,2 га; ліси та лісовкриті землі - 7158,10 га; під внутрішніми водами 1563,35 га; інші землі –8279,78 га.
Налічується 1528,55 га земель водного фонду, з них 1283,67 га під водою, 244,88 га прибережними захисними смугами.
Із загальної площі земель водного фонду передано в оренду 1053,0018 га, у тому числі
земель зайнятих водними об’єктами – 788,3236 га.
Інвестиційно привабливими є земельні ділянки водного фонду на території Злинської
сільської ради площею 6,10 га та 19,2590 га, Лозуватської сільської ради площею 4,30 га та
Хмелівської сільської ради площею 10,8 га.
Передано земель сільськогосподарського призначення державної власності (за межами
населенного пункту) на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земель на територіях Маловисківської міської ОТГ – 2685,1444 га та Смолінської селищної
ОТГ – 238,3961 га.
Основними проблемами є нераціональне використання земельних та водних ресурсів
сільськогосподарського призначення, недостатня культура землеробства, 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; відсутність офіційно встановлених меж у більшості населених пунктів.
Головною метою у 2019 році є створення умов для забезпечення раціонального та
ефективного використання земельних та водних ресурсів району.
Основні завдання - здійснення контролю за станом дотримання вимог земельного законодавства України; 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 (3-12% від нормативно-грошової оцінки землі); поповнення бази електронного реєстру земельних ділянок, що знаходяться у власності і
користуванні громадян, бази даних договорів оренди та автоматизованої бази даних державного земельного кадастру; формування переліку інвестиційно привабливих земельних ділянок для впровадження інвестиційних проектів; проведення аукціонів з продажу права оренди
та права власності на землю; 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; проведення реконструкції гідротехнічної споруди ставка в с. Плетений Ташлик.
Очікувані результати 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.
Забезпечення реалізації учасниками антитерористичної операції конституційних прав
на отримання земельних ділянок.
Поновлення генеральних планів населених пунктів району.
Проведення аукціону по 8 земельних ділянках сільськогосподарського призначення
державної власності загальною площею 105,7403 га на території Оникіївської, Якимівської,
Лозуватської, Новогригорівської та Плетеноташлицької сільських рад.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, коштів землевласників і землекористувачів,
зацікавлених у розробці землевпорядної та землеоціночної документації, інших джерел, не
заборонених чинним законодавством України.
Збереження та розвиток лісових ресурсів
Маловисківський
район
належить
до
п’ятої
лісостепової
природносільськогосподарської зони. Поверхня – підвищена полого-хвиляста лісова рівнина, розчленована ярами.
Загальна площа земель лісового фонду району становить 7,128 тис. га.
Ліси на території району віднесені до категорії захисних і виконують ґрунтозахисні, водоохоронні та інші захисні функції, в зв’язку з чим лісорозведення є пріоритетним напрямком розвитку лісового господарства.
Розвиток лісового господарства забезпечує ДП «Оникіївське лісове господарство».
Основними проблемами є самовільні рубки лісів та складність процедури відшкодування збитків, заподіяних порушниками; виготовлення речових прав на земельні ділянки
державного лісового фонду; недостатнє фінансування з місцевих бюджетів на протипожежні
заходи.
Головною метою у 2019 році є забезпечення збалансованого розвитку лісового господарства, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів.
Основні завдання - проведення заходів, спрямованих на збереження лісів та поліпшення якісного складу лісових насаджень; посилення контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів; вирощування стандартного садивного матеріалу для лісорозведення та лісовідтворення; задоволення потреб споживачів внутрішнього ринку в лісосировині; використання лісів у туристично-рекреаційних цілях, створення умов для органі-

зації відпочинку, залучення інвестицій; здійснення протипожежного облаштування лісів, забезпечення через засоби масової інформації систематичної роз’яснювальної роботи з громадськістю; проведення спільно з працівниками поліції рейдів з виявлення порушників правил
пожежної безпеки; вжиття заходів щодо збільшення чисельності мисливської фауни; впровадження заходів щодо озеленення населених пунктів району, у тому числі шляхом проведення
в районі Дня довкілля; залучення молоді до навчання у вищих навчальних закладах за освітніми напрямами лісогосподарського виробництва.
Очікувані результати виконання програми:
Відновлення лісів на площі 6,1 га.
Догляд за лісовими культурами на Нових лісах на площі 50,0 га.
Догляд за лісовими культурами на зрубах площі 190,0 га.
Догляд за плантаціями новорічних ялинок на площі 10,0 га, в межах 20 тис.шт., для реалізації 5,0 тис.шт.
Догляд за створеними мінералізованими смугами 90 км.
Створення нових мінералізованих смуг 3 км.
Вирощування декоративного посадкового матеріалу 30,0 тис.шт.
Заготівля лісового насіння 1000 кг.
Вирощування сіянців лісоутворюючих порід 130 тис.шт.
Проведення рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, на площі 125,0 га,
план заготівлі – 3700 м3, в тому числі рубки догляду 49,0 га. (700 м3).
Проведення рубок головного користування 140,0 га, ліквідна маса 4840 м3
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та місцевих бюджетів (на реалізацію заходів регіональної екологічної програми «Ліси Кіровоградщини» на 2016-2020 роки»); власних надходжень підприємства.
Стале функціонування промисловості
Значне місце в промисловості району займає добувна галузь.
В натуральному виразі виробляються борошно пшеничне, вироби з деревини.
У структурі реалізованої промислової продукції 71,5% припадає на підприємства переробної промисловості, 28,5% на підприємства з виробництва та розподілення електроенергії,
газу та води.
Основними проблемами є недостатні темпи будівництва Новокостянтинівської шахти
ДП «Схід ГЗК»; обмеженість робіт з впровадження сучасного технічного переобладнання.
Головною метою у 2019 році є створення належних умов щодо забезпечення розвитку промислового виробництва, впровадження новітніх технологій, залучення інвестиційних коштів.
Основні завдання – сприяння вирішенню на державному рівні питань, пов’язаних із
продовженням будівництва Новокостянтинівської шахти ДП «Схід ГЗК» за участі обласної
державної адміністрації, органів місцевого самоврядування; захист інтересів місцевих товаровиробників та сприяння їм у розробці і реалізації інвестиційних проектів, виставкової діяльності; проведення моніторингу стану роботи промислових підприємств; вжиття заходів
щодо реалізації положень Меморандуму про співпрацю і партнерство між Державним підприємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», Державним концерном «Ядерне
паливо», Кіровоградською обласною державною адміністрацією та Кіровоградською обласною радою.
Очікувані результати виконання програми:
Показники
2018 рік

2019 рік

Обсяг реалізованої промислової
продукції, тис. грн.

Очікуване

до факту
2017 року,%

Прогноз

до 2018 року
(очікуване),
%

18746,5

118,1

19625,4

104,7

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок
коштів державного бюджету, власних коштів підприємств та інвесторів.
Ефективне використання мінерально – сировинних ресурсів
Освоєно та експлуатується Анастасіївське родовище граніту. Проводиться геологічне
вивчення та дослідно-промислова розробка літієвих руд Полохівського родовища
ТОВ
«Укрлітійвидобування» на території Копанської сільської ради.
Основними проблемами є низький рівень інвестицій у гірничодобувну галузь; недостатнє використання потенціалу мінерально – сировинної бази району; низький рівень участі
суб’єктів господарської діяльності - надрокористувачів у соціально-економічному розвитку
територій.
Головною метою у 2019 році є створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток мінерально-сировинної бази району, забезпечення ефективності її використання.
Основні завдання – створення умов для залучення інвестицій у розвиток родовищ;
проведення моніторингу виконання інвестиційних намірів; проведення пошуково і геологорозвідувальних робіт та буріння артезіанських свердловин; продовження робіт по введенню
в експлуатацію Новокостянтинівської шахти ДП «Схід ГЗК»; укладання соціальних угод із
надрокористувачами на їх участь у розбудові інфраструктури.
Очікувані результати виконання програми:
Стабільна експлуатація родовищ корисних копалин, на розробку яких отримані спецдозволи на користування надрами.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок
власних коштів підприємств та інвесторів, коштів державного бюджету.
Енергозбереження та енергоефективність
У бюджетній сфері району за рахунок різних джерел фінансування реалізовано проекти
із заміни вікон на енергоефективні, утеплення будівель та дахів, реконструкції котелень із заміною котлів на енергоефективні.
Постачання електроенергії в районі здійснює Маловисківський РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго».
Основними проблемами є відсутність системного та комплексного підходу до вирішення питань енергозбереження та впровадження альтернативної енергетики; низька ефективність впровадження заходів з енергозбереження на об’єктах бюджетної та соціальної
сфер; збільшення електронавантаження мереж через впровадження електроопалення в населених пунктах району.
Головною метою у 2019 році є безперебійне забезпечення споживачів району енергоносіями, підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності секторів економіки та бюджетної сфери, впровадження технологій з використанням відновлюваних
джерел енергії.
Основні завдання – реалізація заходів районної програми енергозбереження; спрямування державних та місцевих інвестиційних ресурсів за відповідними бюджетними програ-

мами на здійснення заходів з енергозбереження; впровадження енергозберігаючих і енергоефективних заходів на об’єктах соціальної інфраструктури, інших закладах; сприяння у реалізації проектів щодо виробництва енергії з нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії,
впровадження енергоефективних технологій і обладнання; забезпечення бюджетними установами економного використання енергоресурсів; активізація проведення роз’яснювальної
роботи серед населення щодо забезпечення своєчасності оплати за спожиту електроенергію;
посилення контролю за станом розрахунків суб’єктів господарювання і населення за спожиті
енергоносії; забезпечення будівництва, реконструкції електричних мереж, трансформаторних
підстанцій; проведення комплексу робіт з впровадження енергозберігаючих заходів у житлових будинках; 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.
Очікувані результати виконання програми:
Зменшення споживання енергоносіїв та скорочення витрат на утримання та експлуатацію житла та об’єктів соціальної інфраструктури.
Улаштування мереж зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів сільських рад.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань енергозабезпечення та енергозбереження буде здійснюватись за рахунок власних коштів підприємств, інвесторів, коштів
державного та місцевих бюджетів, населення.
Розвиток транспортної інфраструктури
Дорожньо-транспортний комплекс є важливою складовою частиною в структурі економіки району, що забезпечує, як виробничі, так і невиробничі потреби у перевезеннях.
Транспортні послуги по перевезенню пасажирів надають приватні перевізники та юридичні особи.
Філією «Маловисківський райавтодор» обслуговується 286,3 км автомобільних доріг
загального користування місцевого значення, з них районних доріг – 208,5 км.
В населених пунктах району налічується 471,8 км комунальних доріг.
На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування» та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року №759-р «Про
передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення» у 2018 році дороги місцевого значення передані в управління та на баланс Кіровоградській облдержадміністрації у рамках децентралізації управління дорогами загального користування.
Основними проблемами є незадовільний стан дорожнього покриття автомобільних
доріг району із-за недостатнього фінансування потреб дорожньої галузі; високий ступінь
зношеності основних фондів дорожнього господарства; недостатнє забезпечення потреб
сільського населення у пасажирських перевезеннях; недостатня кількість пасажирських автобусів, повільне їх оновлення та модернізація.
Головною метою у 2019 році є задоволення потреб господарського комплексу і населення в пасажирських і вантажних перевезеннях, поліпшення стану та безпеки транспортної мережі району.
Основні завдання - поліпшення стану існуючої мережі автомобільних доріг загального
користування та комунальної власності за рахунок коштів різних джерел фінансування
(проведення капітального та поточного ремонтів); проведення роботи щодо збільшення
охоплення населених пунктів регулярним автобусним сполученням; здійснення заходів із
забезпечення безпеки дорожнього руху.
Очікувані результати виконання програми:
Покращення стану автомобільних доріг населених пунктів району.
Підвищення безпеки дорожнього руху, зниження аварійності та травматизму на терито-

рії району.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок
коштів державного бюджету, у тому числі у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах; місцевих бюджетів відповідно до проекту плану робіт,
власних коштів підприємств та інвесторів, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.
Розвиток інформатизації, зв’язку та системи електронних послуг
Послуги зв’язку надає Станційно – лінійна дільниця №2 комбінованого центру телекомунікацій №512 Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком», діє розгалужена мережа інтернетпровайдерів; поштові послуги надає Центр обслуговування споживачів №10 філії Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта».
Основними проблемами є нерівномірність забезпечення телекомунікаційними послугами та обмеженість доступу користувачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг
у сільській місцевості; недостатній рівень використання інформаційно-комунікаційних інновацій в управлінській діяльності; недостатній рівень надання поштових послуг у сільських
населених пунктах (закриття поштових відділень, низький рівень заробітної плати завідувачів поштових відділень та листонош сільських поштових відділень, плинність кадрів, затримка кореспонденції); низький попит населення в поштових послугах (посилки, письмова кореспонденція, зниження обсягів по передплаті періодичних видань).
Головною метою у 2019 році є створення умов для розвитку інформатизації,
зв’язку та системи електронних послуг на території району.
Основні завдання - продовження впровадження високорентабельних послуг зв’язку на
базі новітніх технологій, зокрема мобільного зв’язку; розвиток системи електронного
врядування; розширення мережі широкосмугового доступу до мережі Інтернет за новітніми
технологіями; створення необхідних умов для збереження мережі об’єктів поштового
зв’язку.
Очікувані результати виконання програми:
Впровадження системи електронного документообігу в державних установах та органах
місцевого самоврядування.
Забезпечення населення якісними телекомунікаційними послугами.
Збільшення частки домогосподарств, які мають доступ до Інтернету вдома, не нижче
середнього рівня в області.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок
коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, власних коштів підприємств та інвесторів,
населення.
Споживчий ринок та захист прав споживачів
Торговельну мережу району представляють 112 магазинів та об’єктів роздрібної торгівлі, з них 2 кіоски фірмової торгівлі (ТОВ «Черняхівські ковбаси»), 6 закладів громадського
харчування, мережа аптек (9) та автозаправних станцій (2).
У сфері побуту послуги надають 3 суб’єкти підприємницької діяльності.
Основними проблемами є неналежне виконання суб’єктами господарювання вимог
законодавства про захист прав споживачів; існування проявів стихійної торгівлі (у невстановлених місцях, без наявності дозвільних документів тощо); прояви необґрунтованих цінових
коливань на окремі види споживчих товарів; недостатній розвиток мережі підприємств побутового обслуговування населення у сільських населених пунктах району.

Головною метою у 2019 році є сприяння підвищенню культури обслуговування
населення, задоволення потреб населення району у товарах та послугах належної якості, забезпечення належного захисту прав споживачів.
Основні завдання – вжиття заходів щодо посилення захисту прав споживачів щодо
безпеки та якості товарів, робіт і послуг, що реалізуються на внутрішньому споживчому ринку району, шляхом проведення роз'яснювальної роботи із суб'єктами підприємницької діяльності (розпорядження голови облдержадміністрації від 27 квітня 2018 року 250-р); реалізація державної цінової політики у частині недопущення необґрунтованих цінових коливань на
споживчому ринку; організація проведення ярмарково-виставкових заходів за безпосередньої участі місцевих товаровиробників; посилення протидії несанкціонованій і стихійній торгівлі; сприяння розвитку фірмової мережі (магазинів, павільйонів) місцевих підприємствтоваровиробників області у районі; проведення роботи із керівниками (власниками) підприємств торгівлі і сфери послуг щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до цих об'єктів; здійснення заходів щодо розвитку мережі
об'єктів сфери побутового обслуговування населення у сільській місцевості.
Очікувані результати виконання програми:
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Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок
коштів суб’єктів господарювання та населення, коштів місцевих бюджетів, інвесторів та інших ресурсів.
Будівництво та житлова політика
Підприємствами району у січні-вересні 2018 року виконано будівельних робіт на
7,9 млн.грн.
Житловий фонд району станом на 1 січня 2018 року склав 1148 тис. кв.м.
Забезпеченість житловою площею на 1 жителя в середньому по району становить 26,5
кв.м.
Основними проблемами є відсутність в районі потужних будівельних організацій з
відповідною матеріально-технічною базою; відсутність генеральних планів, зонінгів та детальних планів кварталів забудови територій; складність та фінансові затрати при отриманні
вихідних даних на проектування об’єктів будівництва за відсутності містобудівної документації; відсутність інвестиційних ресурсів на житлове будівництво; недоступність будівництва та придбання житла для громадян із середнім рівнем доходів; недостатня фінансова підтримка з боку держави для реалізації соціальних проектів будівництва житла; неврегульованість на законодавчому рівні питання щодо удосконалення збору даних державної статистичної звітності щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, забудовниками яких є фізичні особи та фізичні особи – підприємці, що унеможливлює ведення зазначеної звітності та не відображає фактичний стан освоєння інвестицій у житлові будівлі; високі ставки банківських кредитів та обмежені фінансові можливості громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Головною метою у 2019 році є підтримка забудовників усіх форм власності району,
шляхом реалізації інвестиційної політики, інфраструктурних проектів та житлового
будівництва.
Основні завдання – проведення роботи, спрямованої на 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 державного бюджету
на соціально – економічний розвиток та недержавних фондів; розгляд та відбір
перспективних проектів, подання пропозицій щодо їх фінансування; сприяння
впровадженню механізму цільового виділення земельних ділянок і планування територій для
будівництва доступного житла; сприяння забудовникам в реалізації їх прав на введення в
експлуатацію самовільно збудованих житлових будинків, господарчих будівель, споруд та
об’єктів сільськогосподарського призначення з класом наслідків СС-1 згідно діючої
будівельної амністії.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, коштів населення, фінансування заходів районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім».

Екологічна ситуація, використання природних ресурсів
Екологічна ситуація в районі протягом останніх років в основному залишається стабільною. Аварійні ситуації, які б зумовили значні обсяги чи неконтрольовані забруднення навколишнього середовища, не зафіксовані.
Стан атмосферного повітря на території району в значній мірі залежить від об’ємів викидів забруднюючих речовин від двох основних джерел забруднення – стаціонарних (промислових підприємств) та пересувних (автотранспорт).
В переліку екологічно небезпечних об'єктів України серед
підприємств є
КП «Енерговодоканал», Смолінська та Новокостянтинівська шахти ДП «Схід ГЗК».
Природно-заповідний фонд району налічує 9 об'єктів, загальна площа яких складає
219,7 га.
Основними проблемами є відсутність сучасної системи поводження з твердими побутовими відходами, накопичення великої їх кількості у місцях видалення; невідповідність
місць видалення відходів на території району вимогам природоохоронного законодавства;
незадовільний стан басейнів річок, забруднення та виснаження водних ресурсів; низька якість поверхневих вод у зонах питних водозаборів; несанкціоновані вирубки лісосмуг, відсутність їх балансоутримувачів; незадовільний технічний стан гідротехнічних споруд ставків;
шкідливий вплив виробництв підприємств добувної галузі; проведення радіологічного обстеження територій населених пунктів.
Головною метою у 2019 році є поліпшення стану довкілля в районі шляхом зменшення забруднення довкілля, а також забезпечення екологічної безпеки на території
району, охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища.
Основні завдання – проведення паспортизації місць видалення твердих побутових відходів, які не включено до обласного реєстру місць видалення відходів, та здійснення постійного моніторингу місць видалення відходів; приведення в належний санітарний стан населених пунктів району та їх озеленення у рамках проведення в районі Дня довкілля та інших заходів; розширення територій природно-заповідного фонду району та винесення їх меж у натурі на місцевість; підвищення рівня обізнаності населення щодо цінності територій та
об’єктів природно-заповідного фонду; контроль за своєчасним та у повному обсязі надходжень орендної плати за водні об’єкти, що надаються в користування на умовах оренди; реалізація заходів Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на

2016-2020 роки; залучення коштів фондів охорони навколишнього природного середовища
на проведення робіт по реконструкції гідротехнічної споруди ставка на території Плетеноташлицької сільської ради; забезпечення організації заходів реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
Очікувані результати виконання програми:
Створення нових зелених насаджень (висадка саджанців дерев та кущів).
Паспортизація сміттєзвалищ (Плетеноташлицька, Мануйлівська, Великовисківська, Лозуватська сільські ради).
Залучення коштів фондів охорони навколишнього природного середовища усіх рівнів
на виконання природоохоронних заходів.
Розширення природно-заповідного фонду на 2 об’єкти (Каскади с. Злинка (Злинська
сільська рада), орнітологічний заказник (Мар’янівська сільська рада).
Ресурсне забезпечення - витрати на проведення природоохоронних заходів передбачається проводити за рахунок коштів державного бюджету, фондів охорони навколишнього
природного середовища у складі бюджетів усіх рівнів, власних коштів підприємств та установ, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Інвестиційна діяльність
Район має усі передумови для активного розвитку міжнародної співпраці, розгортання
зовнішньоекономічної діяльності, залучення зовнішніх інвестицій, коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій, що відіграє важливу роль для економічного зростання.
Район презентовано у рамках проведення у вересні 2018 року у м. Кропивницький
Міжнародної агропромислової виставки «АгроЕкспо – 2018».
Характерною особливістю зовнішньоекономічної діяльності району є перевищення експорту над імпортом.
Основними групами експорту товарів є зернові культури.
Основними проблемами є недостатній рівень інвестиційної привабливості через відсутність вільних земельних ділянок великої площі; недостатність конкурентоспроможної для
зовнішніх ринків продукції та обігових коштів суб'єктів господарювання району для закупівлі сировини та обладнання, підтримки та оновлення технологічного процесу; недостатня інвестиційна активність суб’єктів господарювання, відсутність у суб’єктів господарювання
привабливих, розроблених на професійному рівні інвестиційних проектів; недостатній рівень
організаційної роботи органів місцевого самоврядування району в частині залучення коштів
міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій в оновлення матеріально-технічної бази закладів бюджетної сфери та розвиток інфраструктури; незадовільний
технічний стан комунальної інфраструктури (автомобільних доріг, побутового і житловокомунального обслуговування тощо); коливання курсу вільноконвертованих валют та високі
процентні ставки за користування банківськими кредитними ресурсами; низький рівень забезпеченості територій містобудівною документацією.
Головною метою у 2019 році буде ефективне використання інвестицій суб’єктами
господарювання, залучення їх в економіку району за рахунок коштів державного бюджету, коштів місцевих бюджетів, власних коштів підприємств та за рахунок інших
джерел
фінансування,
поліпшення
соціальної,
комунальної
інфраструктури територіальних громад, створення привабливого інвестиційного клімату.
Основні завдання - поширення інформації про потенціал району, щодо інвестиційних
проектів і пропозицій суб’єктів господарювання, вільних земельних ділянок, родовищ корисних копалин, об’єктів незавершеного будівництва; участь у заходах інвестиційного спрямування; забезпечення участі суб’єктів господарювання у конференціях, форумах, ярмаркових і
виставкових заходах за участю представників ділових кіл України та зарубіжних країн; спри-

яння забезпеченню реалізації в районі державної політики у сфері зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності; постійне оновлення бази даних інвестиційного паспорту району; розроблення (корегування) схем планування територій та містобудівної документації
(генеральних планів, планів зонування та детальних планів територій); посилення організаційної роботи з органами місцевого самоврядування по створенню сприятливих умов інвестиційної діяльності та реалізації інвестиційних проектів розвитку району; реалізація інвестиційних проектів за рахунок коштів державного бюджету інвестиційного спрямування та забезпечення їх співфінансування з місцевих бюджетів; залучення коштів міжнародної технічної допомоги на реалізацію проектів; реалізація заходів програми міжнародного та інвестиційного іміджу Маловисківського району на 2018-2020 роки; участь у проведенні в області
Міжнародної агропромислової виставки «АгроЕкспо – 2019».
Очікувані результати виконання програми:
№
з/п

Показник

Одиниця
виміру

2018 рік,
очікуване

Проект програми
на 2019 рік

2019 рік
порівняно
з 2018
роком, %

1 Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн.

269000

300000

111,5

2 Обсяг капітальних інвестицій
на одну особу
3 Обсяг експорту товарів

грн.

6347,8

7079,3

111,5

тис. дол. США

1220

1300

106,6

Ресурсне забезпечення - основні завдання і заходи щодо розвитку інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності здійснюватимуться за рахунок коштів державного, місцевих
бюджетів, підприємств, установ і організацій, залучення коштів донорів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.
Управління державною і комунальною власністю
Управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста
району здійснює районна рада.
В районі функціонує 65 об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища і
міста району, в тому числі бюджетні установи та організації (з них 33 - охорони здоров’я,
16 – освіти, 4 – культури, 11 – інші сфери).
Укладено 40 договорів оренди.
Основними проблемами є відмова органів місцевого самоврядування району у наданні
згоди на передачу до відповідної комунальної власності об’єктів права державної власності
житлового, соціального призначення, інженерної інфраструктури, що залишилися на балансах підприємств-банкрутів, або без балансоутримувачів, через незадовільний стан об’єктів,
відсутність технічної документації та коштів на їх утримання; недосконала законодавча база
з майнових питань; недостатній рівень контролю і значний ступінь зношеності основних фондів об’єктів спільної власності територіальних громад через обмеженість бюджетного фінансування на їх оновлення.
Головною метою у 2019 році є забезпечення ефективного використання державного і комунального майна.
Основні завдання – внесення пропозицій про вирішення на державному рівні питань
щодо підприємств державного сектору економіки; надання в оренду майна, що не використовується за призначенням; розширення переліку та збільшення обсягів надання послуг на-

селенню підприємствами, установами і закладами спільної власності територіальних громад
району.
Очікувані результати виконання програми:
Оновлення основних фондів об’єктів спільної власності територіальних громад району.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок
коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.
Формування конкурентного середовища
В районі, в основному, сформовано конкурентне середовище, для роботи економіки, в
ринкових умовах, за винятком сфери природних монополій.
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, належить: Маловисківський РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго» (у 2018 році - постачальник електроенергії за регульованим тарифом, у
2019 році – оператор системи розподілу електроенергії в Маловисківському районі) та Маловисківське УЕГГ ВАТ «Кіровоградгаз».
Головною метою у 2019 році є розвиток конкурентного середовища в усіх галузях
економіки району.
Основні завдання - спрямування діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування у напрямку реалізації державної політики у сфері
розвитку економічної конкуренції, обмеження монополізму на території району; забезпечення взаємодії райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування району з Кіровоградським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України у здійсненні його повноважень у сфері підтримки і захисту економічної конкуренції; забезпечення
виконання умов Закону України «Про публічні закупівлі», використання системи електронних закупівель «ProZorro» під час здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти.
Очікувані результати виконання програми:
Підвищення ефективності використання бюджетних коштів під час державних закупівель.
Посилення фінансової основи місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання бюджетних коштів
У 2016-2018 роках продовжувалося здійснення заходів по посиленню фінансової основи місцевих бюджетів, впровадженню нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів, яка полягає у розширенні джерел їх наповнення, застосуванні нового механізму бюджетного вирівнювання та переході на фінансування делегованих державою повноважень у
галузі освіти і охорони здоров’я за рахунок відповідних субвенцій та додаткової дотації з
державного бюджету.
Найбільшу питому вагу в надходженнях до бюджету району складає податок з доходів
фізичних осіб – 60,9%.
Основними проблемами є низький рівень виконання податкових зобов’язань окремими суб’єктами господарювання; низька питома вага інвестиційної складової місцевих бюджетів; наявність диспропорцій у податкоспроможності територій; скорочення податкового
боргу; наявність «тіньової» економічної діяльності.
Головною метою у 2019 році є 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.

Основні завдання – а)зміцнення фінансово-економічної основи місцевих бюджетів:
забезпечення ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування району щодо наповнення бюджетів усіх рівнів відповідно до показників економічного розвитку територій; підвищення податкоспроможності територій за рахунок залучення інвестицій; використання передбачених чинним законодавством України можливостей збільшення доходів місцевих бюджетів шляхом встановлення ставок місцевих податків і зборів з урахуванням необхідності
наповнення бюджетів та спроможності платників цих податків; збільшення надходжень плати за землю за рахунок приведення у відповідність до діючого законодавства України розміру ставок земельного податку і орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського
та несільськогосподарського призначення; підвищення рівня платіжної дисципліни та скорочення обсягів податкової заборгованості за рахунок посилення контролю за додержанням
податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до
бюджетів податків, зборів і інших платежів; б)удосконалення підходів до формування та
виконання місцевих бюджетів: запровадження середньострокового бюджетного прогнозування на рівні місцевих бюджетів; застосування програмно-цільового методу бюджетування
з метою підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів; дотримання принципу рівних гендерних прав і можливостей під час формування бюджетних показників; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо змін законодавства з питань
формування та виконання місцевих бюджетів; залучення коштів міжнародної допомоги поряд з використанням бюджетних коштів; в)підвищення ефективності використання бюджетних коштів: забезпечення економного, раціонального та результативного витрачання
бюджетних коштів, посилення контролю за дотриманням вимог законодавчо-нормативних
актів щодо витрачання бюджетних коштів; забезпечення спрямування видатків місцевих бюджетів на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження з метою заощадливого
витрачання енергетичних ресурсів в бюджетній сфері; зосередження фінансових ресурсів на
реалізацію вагомих інвестиційних проектів та цільових програм, спрямованих на поліпшення
інфраструктури територіальних громад та якості життя населення; забезпечення підвищення
якості та ефективності видатків місцевих бюджетів та діяльності закладів освіти, охорони
здоров’я, культури, інших галузей бюджетної сфери.
Очікувані результати виконання програми:
Забезпечення виконання затверджених показників по доходах (без трансфертів) і видатках місцевих бюджетів.
Розділ ІІ. МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПІДТРИМКА АРМІЇ
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», Кодексу цивільного захисту населення та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та
мобілізації, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків.
Основними проблемами є недостатність фінансових ресурсів щодо утримання і приведення у готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту;
здійснення комплексу мобілізаційних заходів в частині утримання запасного пункту управління райдержадміністрації в постійній готовності до використання за призначенням, забезпечення необхідними товарами і предметами захисту; неналежний рівень матеріального і
фінансового забезпечення сил і заходів цивільного захисту, застарілої системи централізованого оповіщення населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Головною метою у 2019 році є сприяння створенню належних умов для охорони та
захисту державного суверенітету і незалежності України та, безпосередньо, території і
населення району.

Основні завдання – забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації, підтримання системи управління в районі у готовності до роботи в умовах особливого періоду або надзвичайного стану, інших мобілізаційних заходів в районі, визначених
нормативно-правовими 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 часткової мобілізації, а також під час
перевезення військовозобов'язаних на навчальні збори; забезпечення заходів допризовної
підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, підвищення якості підготовки призовників до вступу у ВНЗ, забезпечення належного рівня агітаційно - роз’яснювальних заходів
з відбору кандидатів на військову службу за контрактом та строкову військову службу; забезпечення реалізації заходів програми цивільного захисту Маловисківського району на
2016-2020 роки; забезпечення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, протягом 2019
року; надання шефської допомоги військовим частинам А – 0981 та В – 4533; придбання паливно-мастильних матеріалів для поповнення районного матеріального резерву.
Очікувані результати виконання програми:
Реалізація завдань Програми створить умови для своєчасного забезпечення заходів з
мобілізаційної підготовки та мобілізації в районі, забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту району до дій за призначенням у разі загрози або виникнення
надзвичайних ситуацій за умови мирного часту та в особливий період.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів місцевих бюджетів, інвестиційних ресурсів та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством України.
Розділ ІІІ. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Доходи населення. Соціальний захист населення
Забезпечення зростання доходів населення є одним із основних заходів реалізації державної політики. Рівень та динаміка оплати праці людей безпосередньо впливають на рівень
життя населення, саме тому одним із найважливіших завдань є зростання рівня заробітної
плати.
Діяльність райдержадміністрації у сфері соціального захисту та соціального обслуговування населення спрямована на створення умов для забезпечення якісного соціального
рівня та якості життя, соціального захисту малозабезпечених, пільгових верств населення,
зокрема, інвалідів, малозабезпечених, та багатодітних сімей.
Ситуація у сфері зайнятості населення має тенденції до покращення, проте залишається
складною.
Чисельність безробітного населення складає 1041 особа.
Навантаження на одне вільне робоче місце 9 осіб.
Кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку у Маловисківському відділі обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області, становить 12356 осіб.
Основними проблемами є низький рівень доходів переважної частини населення, через низький рівень заробітної плати в окремих галузях економіки; наявність працівників, які
отримують заробітну плату в межах мінімального рівня; забезпечення зайнятості населення у
сільській місцевості; невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили потребам економіки та ринку праці; наявність тіньових відносин у сфері зайнятості населення і
оплати праці найманих працівників; низький розмір пенсій переважної більшості пенсіонерів
і диспропорцій у сфері пенсійного забезпечення різних категорій громадян; недостатній рівень соціального становища найбільш вразливих верств населення.

Головною метою у 2019 році є додержання 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.
Основні завдання - проведення роботи із керівниками суб’єктів господарювання щодо
підвищення розміру середньомісячної заробітної плати найманих працівників та недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин; забезпечення інформування населення про законодавство у сфері зайнятості; посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості шляхом інформування населення, яке
отримує заробітну плату неофіційно, щодо соціальних ризиків такої їх зайнятості; організація навчання безробітних громадян для самостійної зайнятості та проведення підприємницької діяльності; організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій громадян; сприяння працевлаштуванню безробітних громадян, зареєстрованих в центрі
зайнятості району; забезпечення своєчасності надання та виплат різних видів державної допомоги та компенсацій, житлових субсидій, матеріальної допомоги та інших пільг відповідно
до чинного законодавства України; забезпечення дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та
окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації; пільгових категорій населення санаторно-курортним лікуванням; виплати компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування; формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають
право на пільги; забезпечення державних гарантій для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби; забезпечення виплати матеріальної допомоги відповідно до положення про надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-побутових
проблем тощо; підготовка та проведення заходів, пов'язаних із відзначенням державних свят,
пам'ятних та знаменних дат; забезпечення своєчасної виплати пенсій, перерахунок її розмірів з урахуванням змін до чинного законодавства України; впровадження електронних пенсійних справ і системи централізованого призначення (перерахунку) та виплати пенсій на їх
основі; реалізація заходів програми зайнятості населення Маловисківського району на 20182020 роки.
Очікувані результати виконання програми:
Збільшення розміру середньомісячної заробітної плати проти 2018 року
№
з/п

Показник

Одиниця
виміру

2018 рік,
очікуване

Проект
програми
на
2019 рік

2019 рік
порівняно
з 2018 роком, %

Середньомісячна заробітна
грн.
10541
12575
119,3
плата штатних працівників
2 Темп зростання (зниження) сереу % до
дньомісячної заробітної плати
поперед
143,7
119,3
х
штатних працівників
нього року
3 Працевлаштовано громадян на
осіб
370
185
х
нові робочі місця
Створення умов для реалізації права громадян на працю.
Додержання основних державних соціальних гарантій - мінімальної заробітної плати,
пенсії, інших видів соціальних виплат та допомог.
Забезпечення державної підтримки та соціального захисту вразливих верств населення.
Забезпечення окремої категорії громадян технічними засобами пересування та реабілітації.
1

Забезпечення оздоровлення окремих категорій громадян відповідно до чинного законодавства України.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного бюджету на забезпечення соціальних гарантій, місцевих бюджетів,
власних коштів суб’єктів підприємницької діяльності, власних надходжень до бюджету Пенсійного фонду, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, реалізації районних програми у 2019 році.
Соціальний захист учасників антитерористичної операції, Операції Об’єднаних сил та
внутрішньо переміщених осіб
В районі вживаються заходи щодо підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції (далі – АТО), Операції Об’єднаних сил (далі – ООС), членів їх родин,
сімей загиблих учасників АТО, (ООС) та внутрішньо переміщених осіб.
Основними проблемами є недостатня спроможність місцевих бюджетів для надання
матеріальної, грошової та інших видів підтримки особам, які брали чи беруть участь в АТО
(ООС), членів їх родин та внутрішньо переміщеним особам з територій, на яких проводиться
Операція Об’єднаних сил.
Головною метою у 2019 році є забезпечення належних умов життєдіяльності учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО
(ООС) та соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб.
Основні завдання - 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»; створення умов для розв’язання нагальних проблем учасників АТО (ООС), членів їх
сімей та внутрішньо переміщених осіб/сімей; забезпечення учасників АТО (ООС) технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, професійною адаптацією, надання послуг з психологічної реабілітації; забезпечення санаторно-курортним лікуванням демобілізованих учасників АТО (ООС); забезпечення ведення обліку внутрішньо переміщених осіб, видача довідок, внесення інформації про таких осіб до Єдиної інформаційної бази даних внутрішньо переміщених осіб; надання щомісячної адресної допомоги, своєчасності надання усіх видів соціальних виплат; проведення в районі заходів з відзначення
Дня захисника України; проведення заходів з відзначення Дня Гідності та Свободи в районі.
Очікувані результати виконання програми:
Підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціально - психологічного мікроклімату в родинах сімей, членів АТО (ООС), сімей, загиблих (постраждалих) учасників АТО
(ООС).
Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок
коштів державного бюджету - на забезпечення соціальних гарантій учасникам АТО (ООС) та
членам їх сімей, сім’ям загиблих військовослужбовців, на надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі
на оплату житлово-комунальних послуг; місцевих бюджетів на реалізацію заходів районної
комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (ОСС), членів їх сімей, сімей
загиблих учасників АТО (ООС), постраждалих учасників революції Гідності, учасників – добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності державного суверенітету на
Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2018-2019 роки, благодійних фондів та
інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України, коштів підприємств, організацій і населення.
Поліпшення якості і доступності медичних послуг

Медичну допомогу населенню в районі надають Маловисківська центральна районна
лікарня на 200 ліжок з поліклінікою на 500 відвідувань в день, Центр первинної медикосанітарної допомоги, в структуру якого входять 7 лікарських амбулаторій: Маловисківська,
Смолінська, Великовисківська, Злинська, Хмелівська, Плетеноташлицька, Оникіївська та 25
ФАПів.
Основними проблемами є забезпеченість кадрами відповідного кваліфікаційного рівня
закладів охорони здоров’я району; високий рівень цін на лікарські засоби, вироби медичного
призначення; обмеженість фінансування на медикаментозне та матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я; недостатній рівень забезпеченості санітарним транспортом первинної медичної допомоги; низький рівень соціальної захищеності медичних працівників, високий рівень зайнятості медичних посад особами пенсійного віку; високий рівень
захворюваності на злоякісні захворювання та туберкульоз, розповсюдження ВІЛ/СНІДу; високий рівень смертності від хвороб системи кровообігу.
Головною метою у 2019 році є поліпшення доступності, якості та ефективності надання медичної допомоги усім верствам населення.
Основні завдання – реалізація медичної реформи, розвиток первинної ланки охорони
здоров’я та удосконалення функціонування центру первинної медико-санітарної допомоги;
дотримання локальних протоколів, розроблених на базі уніфікованих; продовження реалізації програми «Доступні ліки»; профілактика, раннє виявлення та ефективне лікування хвороб; поліпшення матеріально – технічної бази закладів, проведення оснащення діагностичною апаратурою та обладнанням, згідно з нормативами; проведення капітальних та поточних
ремонтів закладів охорони здоров’я; розбудова мережі сучасних лікарських амбулаторій у
сільській місцевості, забезпечення їх належного оснащення; забезпечення санітарним транспортом; придбання житла для молодих спеціалістів.
Очікувані результати виконання програми:
Проведення капітальних та поточних ремонтів закладів охорони здоров’я (будівлі Злинської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини с. Злинка (продовження робіт); покрівлі та утеплення фасаду поліклініки Маловисківської центральної районної лікарні; відділень Маловисківської центральної районної лікарні, сільських лікарських амбулаторій, ФАПів).
Придбання житла для лікарів.
Поліпшення умов надання послуг населенню у закладах охорони здоров’я району.
Поліпшення кадрової ситуації.
Пільгове медикаментозне забезпечення певних категорій населення.
Ресурсне забезпечення - реалізація завдань і заходів у галузі охорони здоров’я здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.
Поліпшення якості, конкурентоспроможності і доступності освіти. Удосконалення системи управління освітою
У системі освіти району функціонують 15 закладів загальної середньої освіти, які працюють за програмою 9 та 11 річної освіти: І-ІІ ступенів - 5, І-ІІІ ступенів – 10 (у тому числі
Маловисківський ліцей), 1 позашкільний та 9 закладів дошкільної освіти, Маловисківське
ПТУ №16.
Основними проблемами є недостатні обсяги фінансування на розвиток матеріальнотехнічної бази закладів освіти; рівень оснащення закладів освіти сучасними комп’ютерними
технологіями і технікою; оновлення парку шкільних автобусів для підвезення дітей та вчителів; рівень забезпечення спортивної бази закладів освіти.
Головною метою у 2019 році є забезпечення рівного доступу громадян до дошкільної, позашкільної освіти, забезпечення надання якісних освітніх послуг.

Основні завдання - поліпшення матеріально-технічної бази опорних закладів освіти та
створення у закладах загальної середньої освіти сучасного освітнього простору; забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти за проектом «Нова українська
школа»; забезпечення фахового викладання предметів у закладах освіти; оснащення сучасним обладнанням навчальних кабінетів закладів освіти району; проведення капітальних та
поточних ремонтів; впровадження енергозберігаючих технологій; впровадження протипожежних заходів; збереження існуючої мережі закладів позашкільної освіти та збільшення
охоплення дітей району позашкільною світою, зокрема збільшення кількості гуртків у сільській місцевості; забезпечення безкоштовним харчуванням учнів закладів освіти із числа учнів пільгових категорій, у тому числі – дітей учасників АТО; створення умов для організації
інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами; організація регулярного
підвезення дітей та педагогічних працівників до опорних навчальних закладів та оновлення
парку транспортних засобів; оновлення матеріально-технічної бази навчально-виробничого
процесу у закладі професійно-технічної освіти новою технікою та обладнанням.
Очікувані результати виконання програми:
Покращення якісного показника з надання освітніх послуг у рейтингах за результатами
ЗНО, інтелектуальних олімпіад, конкурсів, турнірів.
Забезпечення 100% фахового викладання предметів в опорних закладах освіти.
Охоплення 100% дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням.
Збереження підвезення 100% учнів та педагогічних працівників до опорних шкіл.
Організація літнього відпочинку для не менше 50% дітей шкільного віку.
Підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою до 60%.
Проведення капітальних ремонтів будівлі Мар’янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів (заміна покриття даху, заміна вікон та дверей на металопластикові, влаштування
блискавкозахисту, утеплення покриття) с. Мар'янівка; спортивного залу Великовисківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, с. Велика Виска; корпусу початкових класів ЗШ І-ІІІ
ступенів с. Велика Виска; системи опалення в «Хмелівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів» с. Хмельове; покрівлі Великовисківського ДНЗ «Рукавичка» с. Велика Виска; проведення реконструкції частини будівлі Розсохуватської ЗШ І-ІІ ст. під дошкільний заклад на 15
місць, с. Розсохуватка; котельні ЗШ І-ІІІ ст., с. Плетений Ташлик; проведення будівництва
спортивного майданчика багатофункціонального зі штучним покриттям у Оникіївській ЗШ
І-ІІІ ст., с. Оникієве; приміщення харчоблоку з пральнею ДНЗ «Струмочок», потужністю 65
дітей с. Хмельове.
Придбання для закладів загальної середньої освіти комплектів шкільних меблів, навчальних кабінетів, спортивного інвентарю та обладнання для харчоблоків.
Ресурсне забезпечення - реалізація завдань програми у галузі освіта здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету, зокрема освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, місцевих бюджетів та інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.
Забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді
Демографічна ситуація в районі за останні роки характеризується високим рівнем природного скорочення.
Чисельність наявного населення станом на 1 вересня 2018 року складає 42094 осіб,
4,5% населення області, у тому числі: міського – 20047 осіб; сільського – 22047 осіб. Чисельність постійного населення – 41780 осіб.
Вживаються заходи щодо забезпечення громадянського, національно-патріотичного
виховання дітей та молоді, їх залучення до соціально-політичних та економічних перетворень, процесу інтеграції України до світової спільноти.
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Діє районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді. Забезпечено функціонування мобільного консультаційного пункту соціальної роботи, яким здійснюються виїзди в
населені пункти району для інформаційно-просвітницької роботи та виявлення сімей та осіб,
які потрапили в складні життєві обставини.
Забезпечується реалізація права дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського
піклування, на виховання у сім’ї.
В районі функціонують 2 прийомні сім’ї, в яких виховується 4 дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
Сімейними формами виховання охоплено 116 дітей, що становить 91,3% від загальної
кількості дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
Для оздоровлення та відпочинку дітей використовується у літній період база
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освітніх закладів. Під час оздоровлення та відпочинку особлива увага приділяється дітям, які
потребують особливої уваги та підтримки.
Основними проблемами є проблематичність працевлаштування молоді, що не має
практичного досвіду роботи; наявність трудової міграції; недостатній рівень матеріального
добробуту значної частини громадян району; поширення негативних проявів у молодіжному
середовищі (наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу); зростання кількості сімей, які потрапили в
складні життєві обставини та самостійно не можуть подолати кризову ситуацію.
Головною метою у 2019 році є сприяння створенню умов для поліпшення життєдіяльності населення, шляхом забезпечення соціальних стандартів і державних соціальних нормативів, забезпечення пропаганди та формування здорового способу життя,
створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості з урахуванням рівних прав і
можливостей жінок та чоловіків, створення умов для зайнятості молоді, надання якісних послуг різного соціального спрямування сім’ям, дітям та молоді, запобігання виникненню складних життєвих обставин, захист прав та законних інтересів дітей, забезпечення права дітей на сімейне виховання, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, недопущення соціального сирітства, підвищення ролі й авторитету сім’ї, реалізація права дітей на оздоровлення та відпочинок.
Основні завдання – сприяння створенню умов для поліпшення життєдіяльності населення шляхом забезпечення соціальних стандартів і державних соціальних нормативів; створення умов для патріотичного виховання молоді, пропаганда здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі шляхом залучення до участі у всеукраїнських і регіональних інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах;
проведення профорієнтаційної роботи серед дітей та молоді; реалізація державної молодіжної та сімейної політики, забезпечення права дитини - сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання у родині; забезпечення своєчасного виявлення дітей, які
опинились у складних життєвих обставинах, з метою попередження дитячої безпритульності
та бездоглядності; освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та
інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з
їх числа; забезпечення щотижневого проведення профілактичних заходів (рейдів) «Діти вулиці», «Вокзал» з метою своєчасного виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих
обставинах, недопущення соціального сирітства; організація та підготовка до проведення на
належному рівні відзначення в районі Дня захисту дітей, Дня усиновлення, Дня спільних дій
в інтересах дітей, Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах; оздоровлення дітей та відпочинок; забезпечення ефективної діяльності
фахівців із соціальної роботи та підвищення якості надання ними професійних соціальних
послуг; створення умов для розв’язання нагальних проблем учасників АТО (ООС), членів їх
сімей та внутрішньо переміщених осіб/сімей; проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з метою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,

подолання гендерних стереотипів, попередження насильства, протидії торгівлі людьми та
гендерної дискримінації; залучення громадських організацій до проведення публічних консультацій, семінарів, засідань «круглих столів» з питань зайнятості населення, в тому числі
молоді, навчання молоді з впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними
напрямками розвитку на базі районного центру зайнятості; організація навчання безробітних
громадян для самостійної зайнятості та проведення підприємницької діяльності.
Очікувані результати виконання програми:
Освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.
Охоплення всіх діючих прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу соціальним супроводом.
Оздоровлення та відпочинок дітей.
Організація профільних, мовних, спортивних таборів, а також таборів праці та відпочинку дітей шкільного віку.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань здійснюватиметься за рахунок
коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Розвиток фізичної культури і спорту
Усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи в районі охоплено 12,0% від загальної
кількості населення району. Функціонує 1 дитячо - юнацька спортивна школа, в якій займається 320 вихованців (сіл Злинка, Лозуватка, Оникієве, Плетений Ташлик, Мануйлівка,
Хмельове).
Матеріально – технічна база спортивних закладів району налічує 64 спортивні майданчики, 12 футбольних полів, 13 спортивних залів.
Основними проблемами є низький рівень охоплення громадян фізичною культурою і
масовим спортом; невідповідність найпростіших спортивних споруд району вимогам сучасності; відсутність посад інструкторів з фізичної культури і спорту в сільській місцевості.
Головною метою у 2019 році є забезпечення умов для залучення населення до занять всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, розвиток дитячо-юнацького спорту, зміцнення матеріально-технічної бази спортивних споруд району.
Основні завдання - забезпечення функціонування та оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту (придбання обладнання та інвентарю);
будівництво сучасних спортивних споруд, облаштування сучасних спортивних майданчиків;
проведення капітальних та поточних ремонтів спортивних споруд; проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, районних змагань та підготовка спортсменів району для участі у обласних змаганнях.
Очікувані результати виконання програми:
Будівництво спортивного майданчика багатофункціонального зі штучним покриттям у
Оникіївській ЗШ І-ІІІ ст., с. Оникієве.
Капітальний ремонт спортивного залу Великовисківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів, с. Велика Виска.
Впорядкування спортивних майданчиків у рамках Всеукраїнського місячника «Спорт
для всіх - спільна турбота».
Придбання спортивного інвентарю.
Проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення.
Проведення районних заходів та забезпечення участі спортсменів району у обласних
змаганнях.

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань і заходів здійснюватиметься із
залученням коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним
законодавством України.
Культурний простір та збереження культурної спадщини
Для задоволення культурних потреб населення району функціонують 25 клубних закладів на 7230 глядацьких місць, 17 бібліотек з бібліотечним фондом 224,236 тис. примірників, 1 школа естетичного виховання, музей історії, 6 народних колективів.
На державному обліку знаходиться 45 пам’яток історії та 9 пам’яток археології.
Основними проблемами є невідповідність стану матеріально-технічної бази закладів
галузі культури сучасним вимогам; недостатність фінансового забезпечення на утримання та
розвиток галузі культури, у тому числі поповнення бібліотечних та музейних фондів, інформатизацію бібліотек, оновлення основних засобів закладів культури, ремонтно-реставраційні
роботи пам’яток культурної спадщини; низький рівень робіт з інвентаризації та паспортизації пам’яток та об’єктів культурної спадщини; недостатній рівень здійснення контролю органами місцевого самоврядування щодо укладання (переукладання) охоронних договорів на
пам'ятки культурної спадщини.
Головною метою у 2019 році є здійснення заходів щодо реалізації державної політики у галузі культури, збереження культурного потенціалу району, задоволення культурно-мистецьких потреб населення.
Основні завдання - організація та проведення районних, участь у Всеукраїнських та
обласних культурно – мистецьких заходах; проведення капітальних та поточних ремонтів,
впровадження енергозберігаючих технологій в закладах культури району; зміцнення матеріально-технічного стану закладів культури району; проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів та пам’яток культурної спадщини на належному рівні по сільських населених пунктах району; ремонт районного будинку культури; підвищення кваліфікації працівників; виконання протипожежних заходів по закладах культури.
Очікувані результати виконання програми:
Покращення якості надання послуг культури населенню.
Створення умов для творчого розвитку особистості.
Задоволення культурно-дозвіллєвих, мистецьких, інформаційних та освітніх потреб
населення.
Забезпечення збереження об’єктів та пам’яток культурної спадщини району (45
пам’яток історії, 9 пам’яток археології).
Підвищення кваліфікації 10 працівників закладів культури району.
Ресурсне забезпечення - фінансове забезпечення галузі культура здійснюватиметься за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним
законодавством України.
Використання потенціалу туристичної та курортно – рекреаційної сфери
Територія району характеризується сприятливими природно-кліматичними умовами та
наявністю різноманітних рекреаційних ресурсів.
Традиційними видами туризму на території району визначено культурно-пізнавальний,
релігійний, спортивно-оздоровчий, сільський «зелений» та інші види туризму, що обумовлено особливостями туристично-рекреаційного потенціалу регіону.
Розвиток внутрішнього туризму є одним із чинників підвищення рівня життя та створення нових робочих місць в районі.
Основними проблемами є недостатній розвиток туристичної інфраструктури, в тому
числі «зеленого» туризму; недостатній рівень забезпечення інформаційно – рекламними ма-

теріалами про об’єкти показу; відсутність фахівців, що займаються екскурсійною діяльністю
та туристичним супроводом.
Головною метою у 2019 році є поліпшення якості та розширення асортименту туристичних послуг.
Основні завдання – презентація туристично - рекреаційних можливостей району; облаштування місць короткочасного відпочинку на території району; участь у виїзних семінарах, виставках, нарадах, конференціях, форумах, панельних дискусіях з питань розвитку туризму; участь у Центрально – Українському музейно – туристичному фестивалі.
Очікувані результати виконання програми:
Забезпечення реалізації прав жителів району на активний відпочинок культурно – пізнавального та рекреаційного характеру.
Облаштування зелених садиб на умовах співпраці з суб’єктами підприємницької діяльності.
Підвищення рівня обізнаності населення про туристично-рекреаційні можливості району (виготовлення рекламної продукції).
Забезпечення належного функціонування районних мереж популярних туристичноекскурсійних маршрутів (с. Оникієве «Дендрарій ім. В. Єрмолаєва», с. Злинка «Каскади»,
«Церквами Маловисківщини»).
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів місцевих бюджетів, інвестиційних ресурсів та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством України.
Розбудова інформаційного простору та громадянського суспільства
Інформаційний простір Маловисківського району представлений системою друкованих
і електронних засобів масової інформації.
В районі діє районна газета «Маловисківські вісті».
Створено систему обліку публічної інформації, яка розміщена у рубриці «Доступ до
публічної інформації» офіційного сайту райдержадміністрації і постійно оновлюється.
У цифровому стандарті транслюються програми по мережі Інтернет «Інтерактивне
TV».
Діє районна програма сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства Маловисківського району на 2017-2020 роки, затверджена рішенням сесії Маловисківської районної ради.
Розроблено та затверджено розпорядженнями голови районної державної адміністрації:
від 15 березня 2018 року №84-р - районний план заходів щодо реалізації у 2018 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки; від 18 січня 2017 року №31-р - районний план дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2017-2018 роках».
З метою забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики при райдержадміністрації діє Громадська рада. У 2018 році проведено
4 засідання з актуальних питань.
На території району зареєстровані районні громадські організації, які поділяються на
спортивні, ветеранські, молодіжні, організації інвалідів, національно-культурні, дитячі тощо. Найбільш структурованими серед об'єднань громадян є районна організація ветеранів
України, громадське об’єднання Маловисківське районне товариство учасників антитерористичної операції, районна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів), Маловисківська місцева організація Всеукраїнського фізкультурноспортивного товариства «Колос», Маловисківська районна організація інвалідів Кіровоградської обласної організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».

З метою належної координації дій щодо надання допомоги учасникам АТО призначено
радника голови районної державної адміністрації з питань надання допомоги учасникам антитерористичної операції.
В районі активізований волонтерський рух. Особливу увагу благодійники приділяють
тимчасово переміщеним особам, учасникам АТО (ООС) та сім’ям загиблих. У 11-ти закладах
загальної середньої освіти району діють 20 волонтерських загонів.
При райдержадміністрації створена та функціонує комісія сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації.
Основними проблемами є недостатній рівень послуг зв’язку у сільських населених
пунктах району; недостатня кількість суб'єктів книгорозповсюдження; низький рівень покриття території району цифровим ефірним мовленням; недостатня активність громадських
організацій у формуванні та реалізації державної та регіональної політики; вихід з ладу обладнання на якому друкувалася районна газета .
Головною метою у 2019 році є задоволення потреб населення району в отриманні
повної, об’єктивної, різнопланової інформації про життя держави, області, району,
створення умов для розвитку в районі громадянського суспільства, активізація співпраці органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.
Основні завдання - висвітлення у засобах масової інформації, на офіційних сайтах установ і організацій державної політики у сфері соціально-економічного розвитку, регіонального і галузевого розвитку, діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України,
Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування; стимулювання громадської активності населення району
через впровадження форм заохочення ініціатив громадян та інститутів громадянського суспільства, проведення соціологічних досліджень з метою моніторингу громадської думки, моніторингу виконання місцевих бюджетів та програм економічного і соціального розвитку
району, територіальних громад, укладання угод з Головним управлінням статистики в Кіровоградській області на придбання статистичних видань; забезпечення умов для доступу до
публічної інформації; проведення публічних консультацій, засідань «круглих столів», засідань громадської ради, громадських обговорень, Днів відкритих дверей, заходів до Дня Європи в Україні; реалізація правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» з метою формування правової культури та правової свідомості у суспільстві та підвищення рівня знань
громадян щодо гарантованих їм Конституцією України та законами України у різних сферах
життя.
Очікувані результати виконання програми:
Зростання рівня поінформованості громадськості про пріоритетні напрямки державної
політики та стан проведення реформ в державі, про стан виконання Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року та Плану заходів з її реалізації на 2018-2020 роки;
програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2019 рік.
Проведення публічних консультацій, засідань «круглих столів», громадської ради,
громадських обговорень, днів відкритих дверей.
Збагачення інтелектуального потенціалу та інформаційної обізнаності населення району.
Забезпечення умов для доступу до публічної інформації.
Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів районного бюджету в рамках реалізації програми розвитку інформаційного простору, фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та
інших категорій населення на період 2016 – 2019 років, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

_______________________________________

Додаток 1
до Програми
Основні показники розвитку Маловисківського району
№
з/п

Показник

1
1

2
Обсяг реалізованої промислової продукції

2

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу
населення
Індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах
Обсяг капітальних інвестицій
Обсяг капітальних інвестицій на одну особу
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств
роздрібної торгівлі
Індекс фізичного обсягу
роздрібного товарообороту (у порівняних цінах)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників
Темп зростання (зменшення) середньомісячної
заробітної плати штатних працівників
Працевлаштовано громадян на нові робочі місця

3

4
5
6

7

8

9

10

Одиниця
виміру

2017 р.,
(факт)

2018 р.,
(очікуване)

3

4

5

6

7

тис. грн.

15869,7

18746,5

19625,4

104,7

грн.

366,3

442,4

463,1

104,7

70,1

142,6

103,1

х

тис. грн.

340578

269000

300000

111,5

грн.

8030,4

6347,8

7079,3

111,5

тис.грн.

200900

232400

261200

102,0

120,7

105,0

102,0

х

7335

10541

12575

119,3

153,8

143,7

119,3

х

164

370

185

50,0

у % до попереднього
року

у % до попереднього
року
грн.
у % до попереднього
року
осіб

2019 рік, 2019 р. по(проект рівняно з
програми) 2018 р., %

Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення
Програми економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2019 рік

Обсяг коштів,
який пропонується залучити на
виконання програми

Етапи виконання програми
І

ІІ

ІІІ

2019 рік
2
-

20__ рік
3
-

20__ рік
4
-

20__- 20__ рр.
5
-

-

-

-

-

-

-

обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

районний бюджет

-

-

-

-

-

-

міський, селищний та сільські
бюджети
кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
Обсяг ресурсів, усього тис. грн.
у тому числі:
державний бюджет

________________________________________

20__- 20__ рр.
6
-

Усього витрат на
виконання програми
7
-

Додаток 3
до Програми
ПАСПОРТ
Програми економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2019 рік
1.

2.
3.

Програма затверджена:
рішенням районної ради від 18 грудня
2018 року №317
Ініціатор розроблення Програми
Дата, номер і назва розпорядження голови райдержадміністрації про розроблення Програми

4.

Розробник Програми

5.

Співрозробники Програми

6.

Відповідальний виконавець Програми

7.

Учасники Програми

8.

Терміни реалізації Програми
Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми (для комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти місцевого бюджету
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування Програми

8.1.
9.

10.

11.

Районна державна адміністрація
01 жовтня 2018 року №289-р «Про
розробку проекту програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2019 рік»
Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації
Структурні підрозділи райдержадміністрації
Відділ економіки та розвитку інфраструктури, структурні підрозділи райдержадміністрації
Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування району
2019 рік
Обласний, районний, сільські бюджети
Обсяг фінансування коштів буде
визначено з урахуванням можливостей місцевих і державного бюджетів
Державний, місцеві бюджети, інші
джерела фінансування

____________________________________

