ДОВІДКА
про підсумки економічного і соціального розвитку
Знам’янського району за січень-грудень 2018 року
Структурними
підрозділами
райдержадміністрації,
органами
самоврядування району, територіальними органами міністерств і відомств
України в районі, суб’єктами господарювання у січні-грудні 2018 року вживались
заходи з вирішення ряду важливих питань та проблем галузевого розвитку,
розвитку соціальної сфери та забезпечення виконання основних показників і
завдань, визначених районною програмою економічного і соціального розвитку
району на 2018 рік.
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Обсяг реалізації продукції промисловості за січень-грудень 2018 року склав
89 млн. 930,1 тис. грн., що до відповідного періоду минулого року становить
111,1%, у тому числі по підприємствах:
№
п/п

Назва підприємства

1. Виробничий підрозділ Знам'янський
кар'єр філії "Центр управління
промисловістю" ПАТ "Українська
залізниця"
2. ДП "Чорноліське лісове господарство"
3. ТОВ МП "Мрія"
4. ТОВ "Пантазіївське"
5. ТОВ АФ "Хлібодар"
6. СОК "Іванковецький світанок"
Всього по підприємствах облікового
кола:

Обсяг реалізованої
продукції, робіт, послуг у
відпускних цінах
підприємств
СіченьСіченьгрудень
грудень
2017р.
2018р.

Січеньгрудень
2018р.
до січнягрудня
2017р.,
%

26047,0

29528,4

113,4

18512,1
4720,1
27177,9
4084,8
-

23845,6
4239,1
31083,4
808,8

128,8
89,7
114,4
х
х

89505,3

111,1

80541,9

Виключено із
облікового кола

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу за січень-грудень
2018 року склав 3963,6 грн. проти 3525,0 грн. у січні-грудні 2017 року.

Індекс реалізації промислової продукції, %
203,6

127,7

116,9

111,1
93,0
58,7

2013р.

2014р.

2015р.

2016р.

2017р.

2018р.

Обсяг виробництва промислової продукції у січні-грудні 2018 року
у грошовому відношенні (із застосуванням ціни одиниці продукції у 2010 році,
яка є базовою для здійснення розрахунку зазначеного показника) склав
10783,9 тис. грн., що до відповідного періоду минулого року становить 110,2%, у
тому числі: добувна галузь (Знам'янський кар'єр філії "Центр управління
промисловістю" ПАТ "Українська залізниця") – 102,3%, переробна галузь
(ТОВ МП "Мрія", ТДВ "Колос", ДП "Чорноліське лісове господарство") – 110,9%.
По номенклатурі виробництво промислової продукції становить:
Товар-представник

Назва
підприємства

ПРОМИСЛОВІСТЬ
усього
у тому числі:
Добувна та переробна
промисловість (всього)
Добувна промисловість
(всього):
Всього:
Галька, гравій, щебінь і
у т.ч.:
камінь дроблений
Знам'янське
кар'єроуправління
Переробна
Всього:
промисловість
ТДВ "Колос"
Корми готові для
ТДВ "Колос"
сільськогосподарських
тварин та свійської птиці
Всього
ТОВ МП "Мрія"
Молоко оброблене рідке ТОВ МП "Мрія"
(молоко пастеризоване,
стерилізоване,

Одиниці Середня
Січень-грудень 2018 року
виміру
оптова у натуральному
у грошовому
ціна
виразі
виразі
одиниці
2017
2018
2017
2018
товару у
2010році,
грн.

тис.куб.м
тис.куб.м

9781938,73

10783971,59

110,2

9781938,73

10783971,59

110,2

1979,53

397,40

406,50

786665,22

804678,95

102,3

1979,53

397,4

406,50

786665,22

804678,95

102,3

х

8995273,51

9979292,64

110,9

-

6865368,85

8093558,90

117,9

10234,
6865368,85
0

8093558,90

117,9

2121751,88

1678147,83

79,1

898021,97

678007,51

75,5

тонн
790,85
тонн
тонн

2018 р. до
2017 р.,
%

8681,0

4582,68

195,96

147,95

гомогенізоване, топлене,
пептизоване)
Вершки жирністю
більше 8%
Продукція кисломолочна
Сир свіжий
неферментований та сир
кисломолочний
Сири сичужні
Масло вершкове
жирністю до 85%
Всього

ТОВ МП "Мрія"

тонн

ТОВ МП "Мрія"
ТОВ МП "Мрія"

тонн
тис.куб.м

ТОВ МП "Мрія"
ТОВ МП "Мрія"

тонн
тонн

ДП "Чорноліське
лісове
тис.куб.м
господарство"
Деревина, уздовж
ДП "Чорноліське
розпиляна чи розколота, лісове
завтовшки більше 6 мм господарство"
тис.куб.м

16360,82

30,76

21,33

503258,82

348976,29

69,3

8903,90

51,62

51,62

459619,32

459619,32

100,0

22476,19

10,19

7,51

229032,38

168796,19

73,7

30741,24

1,00

0,74

30741,24

22748,52

74,0

35938,22

0,03

0,00

1078,15

0,00

0,0

3396,99

2,4

3,10

8152,78

10530,67

129,2

3396,99

2,4

3,10

8152,78

10530,67

129,2

Довідково:
Промисловий потенціал району представлено 6 основними
підприємствами облікового кола, які виробляють продукцію за кодами,
по яких розраховується індекс промислового виробництва у 2018 році:
Виробничий підрозділ Знам'янський кар'єр філії "Центр управління
промисловістю" ПАТ "Українська залізниця",
ДП "Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство",
Товариство з обмеженою відповідальністю МП "Мрія".
ТДВ "Колос",
СОК "Іванковецький світанок",
ТОВ "Пантазіївське".

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
В аграрному секторі економіки за 2018 рік отримано валової продукції
сільського господарства по всіх категоріях господарств у розмірі 606 178 тис.грн,
що становить 107,6% до 2017 року.
В галузі рослинництва результат по всіх категоріях господарств району
складає – 518 968 тис. грн., або 108,0 %.
В галузі тваринництва по всіх категоріях господарств району отримано – 87
210 тис.грн., або 104,8 %.
Обсяг валової продукції сільського господарства по сільськогосподарських
підприємствах за 2018 рік склав 434 342 тис.грн., що до відповідного періоду
минулого року становить 110,5%.
В галузі рослинництва результат по сільськогосподарських підприємствах
району складає – 411 010 тис. грн., або 110,0 %.
В галузі тваринництва по сільськогосподарських підприємствах району
отримано – 23 333 тис.грн., або 120,0 %.
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на
одиницю населення по сільськогосподарських підприємствах (у порівнянних
цінах) – 19390,3 грн.

Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на 100
га с/г угідь (67689 га угідь) по сільськогосподарських підприємствах (у
порівнянних цінах) – 641 672,9 грн.
За 2018 рік розмір заробітної плати по сільськогосподарських
підприємствах (облікове коло 6 сільськогосподарських підприємств) складає
8947,9 грн., що складає 115,6% до аналогічного періоду 2017 року (7737,8 грн.).
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107, державну дотацію за
вирощений молодняк великої рогатої худоби (далі – ВРХ) отримали
144 фізичні особи (303 голови молодняку ВРХ) на загальну суму 329,1 тис. грн.,
в тому числі по сільських радах: Богданівська - 12,8 тис.грн., Іванковецька –
6,3 тис.грн., Пантазіївська – 65,9 тис.грн., Мошоринська – 81,4 тис.грн.,
Петрівська – 11,7 тис.грн., Диківська – 59,9 тис.грн., Володимирівська 26,5 тис.грн., Казарнянська - 3,1 тис.грн., Дмитрівська – 30,8 тис.грн.,
Суботцівська – 8,3 тис.грн., Трепівська – 2,8 тис.грн., селище Знам’яка – 19,6
тис.грн.
Компенсацію за придбану сільськогосподарську техніку та обладнання
вітчизняного виробництва, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 01 березня 2017 року № 130 "Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва"
отримали сільськогосподарські підприємства району на загальну суму 887,6 тис.
грн.: ФГ "Магнат" – 119,5 тис.грн, ФГ "Весна" – 145,0 тис.грн, ФГ "Матвєєв" –
44,5 тис.грн, ФГ "Журавка" – 240,0 тис.грн, ФГ "Росток" - 51,0 тис.грн., ФГ "Лан"
– 120,0 тис.грн., ФГ "Ніка" – 32,1 тис.грн., ПП "Ареал" – 19,1 тис.грн., ФГ
"Демчук" - 6,0 тис.грн. ФГ "Золоті лани" – 110,4 тис.грн.
АНАЛІЗ
галузі рослинництва
В 2018 році по сільськогосподарських підприємствах району отримано
валовий збір зернових культур в кількості 201,7 тис. тонн, що становить 128% до
2017 року (середня врожайність по району становить 53,1 ц/га, середньообласний
показник – 47,9 ц/га). Збільшення виробництва зернових культур обумовлене
збільшенням посівних площ на 14% (4664 га) та збільшенням врожайності на 12%
(+6,1 ц/га).
Цукрових буряків отримано 22.8 тис. тонн, що становить 30% до 2017 року
внаслідок зменшення посівної площі на 1202 га (на 62%) у зрівнянні з минулим
роком (середня врожайність по району – 297.4 ц/га, по області – 356,7 ц/га).
Соняшнику зібрано 46.2 тис. тонн, що становить 110% до 2017 року за
рахунок збільшення врожайності на 5,7 ц/ га або 124% у зрівнянні з минулим
роком (середня врожайність відповідно 28,6 ц/га та 25,3 ц/га).

Сої отримано 8.2 тис.тонн, що становить 102% до 2017 року за рахунок
збільшення врожайності на 4,7 ц/га або 144% у зрівнянні з минулим роком
(середня врожайність відповідно 15,3 ц/га та 17,0 ц/га).
Валовий збір ріпаку становить 9,8 тис. тонн, що складає 143% до 2017 року,
за рахунок збільшення посівних площ на 1503 га або 168% у зрівнянні з минулим
роком (середня врожайність відповідно 26,6 ц/га та 22,2 ц/га).
Виробництво продукції рослинництва по сільськогосподарських
підприємствах (порівняння 2017 -2018 роки)

Зернові, всього
Озима пшениця
Озимий ячмінь
зернобобові
Горох
Інші зернобобові
Ярий ячмінь
Яра пшениця
Кукурудза
Гречка
Всього технічних
Олійні
Ріпак, всього
Озимий ріпак
Соя
Соняшник
Цукровий буряк
Картопля
Овочі
Баштанні (гарбузи)

33312
10408
845
1274
1274

47,0
40,7
12,8
19,2
19,2

156446
42378
1083
24450
2445

484

39,5

1913

20189

53,6

108224

30158
28188
2312
2188
7487
18284
1970
2
686
112,9

20,1
29,5
30,7
10,6
22,9
380,4
62,3
61,3
5,23

56716
6822
6714
7957
41924
74934
1,24
4205
59

37976
14791
1329
1376
1080
296
296
22
20159
4
25983
25215
3691
3691
5357
16167
768
4
737
286

Валовий збір,
тонн

Зібрана
площа, га

2018

Валовий збір,
тонн

Урожайність,
ц з 1 га

Зібрана
площа, га

2017

Урожайність,
ц з 1 га

Назва культури

53,1
45,1
31,7
18,7
17,6
22,8
29,0
35,9
63,2
3,35

201718
66689
4210
2572
1897
675
860
79
127307
1,34

25,4
26,6
26,6
15,3
28,6
297,4
112,4
50,3
45,6

64180
9808
9808
8182
46190
22842
4,49
3708
131

Виробництво продукції рослинництва по території району (порівняння
2017 -2018 роки)

Зернові всього
Озима пшениця
Озимий ячмінь
Горох
Ярий ячмінь
Яра пшениця
Кукурудза
Гречка
Просо
Інші
Озимий ріпак
Соя
Соняшник
Цукровий буряк
Картопля
Овочі

43094
12523
1215
1305
1372
127
26295
16
95
28
2200
8642
20455
1981
2374
1437

46,6
40,8
24,6
17,5
34,2
35,4
52,9
9
27,3
30
26,8
10,2
22,8
365,5
140
67

200859
51091
2984
2283
4690
449
139032
15
259
84
5903
8796
46626
72411
33236
96279

46080
16908
1484
1260
582
15
24782
4
95
383
4101
6982
19219
779
2360
1561

49,9
42,2
34,4
16,8
29,1
27,3
59,8
8,8
20,9
23,0
29,4
14,9
26,7
370,1
104,0
83,9

Валовий збір,
тонн

Зібрана
площа, га

2018

Валовий збір,
тонн

Урожайність,
ц з 1 га

Зібрана
площа, га

2017

Урожайність,
ц з 1 га

Назва культури

229802
71404
5113
2118
1691
41
148229
4
199
881
12066
10383
51330
28834
24544
13097

Порівняння показників
врожайності сільськогосподарських культур
по сільськогосподарських підприємствах району та середньо- обласними
за 2017-2018 роки
Назва культури
Зернові всього
Озима пшениця
Озимий ячмінь
Зернобобові всього
горох
інші зернобобові
Ярий ячмінь

2017
По району По області
47,0
36,0
40,7
34,7
12,8
29,0
19,2
19,6
19,2
19,9
39,5

27,4

2018
По району По області
53,1
47,9
45,1
36,8
31,7
31,2
18,7
16,8
17,6
16,4
22,8
29,0
23,1

Яра пшениця
Кукурудза
Гречка
Олійні
Ріпак всього
Озимий ріпак
Соя
Соняшник
Цукровий буряк
Картопля
Овочі

53,6

40,2

20,1
29,5
30,7
10,6
22,9
380,4
62,3
61,3

18,7
24,4
24,7
11,2
20,5
387
71,2
64,0

35,9
63,2
3,35
26,6
26,6
15,3
28,6
297,4
112,4
50,3

65,3

23,6
23,6
17,0
25,3

Порівняння показників
врожайності сільськогосподарських культур
по території району з обласними за 2017-2018 роки
Назва культури
Зернові всього
Озима пшениця
Озимий ячмінь
Озиме жито
Горох
Ярий ячмінь
Яра пшениця
Овес
Гречка
Просо
Кукурудза
Інші
Озимий ріпак
Соя
Цукровий буряк
Соняшник
Картопля
Овочі

2017
По
По
району
області
36,2
46,7
35,4
40,8
30,9
24,6
26,2
30
20,5
17,5
27,4
34,2
28,7
35,4
0
0
9,0
9,4
18
27,3
40,3
52,9
16,4
27
23,1
26,8
10,6
10,2
351,2
334,7
20,0
22,8
154
140,0
122
67,0

2018
По
По
району
області
44,5
48,8
36,2
42,2
30,7
34,5
26,2
27
16,1
16,8
23,5
29,1
25,4
27,3
19
22,6
12,2
8,8
16,4
20,9
58,7
58,6
21,9
23,0
22,2
29,4
17,6
14,8
351,8
342
24,0
26,2
113,8
104
119,5
83,9

Посів озимих
Під врожай 2019 року на території району посіяно озимих зернових культур
на площі 20,0 тис. га, в тому числі пшениці – 18,1 тис. га та ячменю - 1,9 тис га .
Крім того, посіяно озимого ріпаку на площі 3,2 тис. га. Щотижня проводиться
моніторинг стану посівів озимих культур.
Станом на сьогоднішній день в доброму стані знаходяться 8,1 тис. га (40%)
посівів озимих зернових, в задовільному – 11,9 тис. га (60%). В доброму стані
знаходяться 0,8 тис. га (26%), в задовільному - 1,3 тис. га (40%) посівів ріпаку та
1,1 тис. га (34%) - слабкі та зріджені.
Посівні площі озимих під урожай 2018 -2019 років
2018

2019

Озимий ріпак

4101

3224

Що
становить%
78

Озимі зернові, в т.ч.:
Озима пшениця
Озимий ячмінь

18402
16908
1484

20020
18143
1865

108
107
125

10

12

120

Озиме жито

Стан озимих культур
Стан посівів
добрий

задовільний

слабкі і
зріджені

Посіяно,
га

га

%

га

%

га

%

Озимі на зерно
з них: озима
пшениця

20020

8078

40

11942

60

0

0

18143

7257

40

10886

60

0

0

озимий ячмінь

1865

821

44

1044

56

0

0

12

0

0

12

100

0

0

3224

838

26

1290

40

1096

34

Назва культури

жито
Крім того, озимий
ріпак

Аналіз галузі тваринництва по району станом на 01 січня 2019 року
Одиниця
виміру

Показник
Велика рогата худоба
у т.ч.корови
свині
вівці та кози
птиця
Вироблено молока
Реалізовано м'яса
Вирощено м'яса
Вироблено яєць

голів
голів
голів
голів
голів
тонн
тонн
тонн
тис.шт.

Факт на
01.01.18
2569
1667
17645
1900
195516
12191
3400,4
3577,3
20433,0

Фактичне 2018 рік
Факт на
у % до 2018
різниця
01.01.2019
року
2391
1474
19132
1800
108602
12192,2
3228,5
3879,7
20433,0

-178
-193
1487
-100
-86914
0,8
-171,9
302,4
0,0

93,1
88,4
108,4
94,7
55,5
100,0
94,9
108,5
100,0

По району станом на 01 січня 2019 року утримується великої рогатої
худоби – 2391 голова, що на 178 голів менше до минулого року, в тому числі:
корів – 1474 голів, менше на 193 голови до минулого року; свиней – 19132
голови, що більше на 1487 голів до минулого року.
Вироблено продукції тваринництва: м’яса – 3879,7 тонни, що на 302,4
тонни більше до минулого року; молока 12192,2 тонни – на рівні минулорічного
показника.
Реалізовано м’яса 3228,5 тонни, що на 171,9 тонни менше до минулого
року.
Аналіз галузі тваринництва
по сільськогосподарських підприємствах району
станом на 01 січня 2019 року.
Показник
Велика рогата худоба
у т.ч.корови
свині
Вироблено молока
Реалізовано м'яса
Вироблено м'яса

Одиниця
виміру
голів
голів
голів
тонн
тонн
тонн

Фактичне
на
01.01.2018
13
5
12972
12,4
1668,4
1512,3

Фактичне 2018 рік
Факт на
у % до 2018
різниця
01.01.2019
року
11
7
14826
13,2
1496,5
1814,7

-2
2
1854
0,8
-171,9
302,4

84,6
140,0
114,3
106,5
89,7
120,0

По сільськогосподарських підприємствах району станом на 01 січня
2019 року утримується: великої рогатої худоби - 11 голів, що менше показника
минулого року на 2 голови, в тому числі: корів – 7 голів, що на 2 більше до

минулого року; свиней – 14826 голів, що більше на 1854 голови до відповідного
періоду минулого року.
Протягом 2018 року сільськогосподарськими підприємствами вироблено
продукції тваринництва: м’яса – 1814,7 тонни, що на 302,4 тонни більше до
минулого року; молока 13,2 тонни, що на 0,8 тонни більше до відповідного
періоду минулого року. Реалізовано м’яса 1496,5 тонни, що на 171,9 тонни
менше до минулого року.
У сфері використання земельних ресурсів станом на 01 січня 2019 року
орендна ставка в середньому по району склала 4,5% (по області – 4,56%),
середній розмір орендної плати – 1358,18 грн. (1373,2 грн.).
В 2018 році сільськогосподарськими підприємствами було укладено
12269 договорів оренди земельних часток (паїв); загальна кількість орендованих
земель становить 53876,6 га; нараховано 117727,0 тис. грн. орендної плати.
За результатами 2018 року орендодавцям за оренду земельних часток (паїв)
виплачено 117782,0 тис. грн. (100,1% від нарахованого).
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Невід'ємною частиною подальшого розвитку реального сектору економіки є
вкладання фінансових ресурсів у фінансово-господарську діяльність суб'єктів
господарювання.
У 2018 році, не зважаючи на значне збільшення обсягу залучених коштів
державного бюджету інвестиційного спрямування на 11473,0 тис. грн. (2018 рік –
17500 тис. грн., 2017 – 6070 тис. грн.), збільшення капітальних видатків зведеного
бюджету району на покращення соціальної сфери та інфраструктури району на
8896,9 тис. грн. (2018 рік – 27212,3 тис. грн.; 2017 рік – 18315,4 тис. грн.), за
рівнем освоєних капітальних вкладень підприємствами, установами та
організаціями району не досягнуто рівня 2017 року. Обсяг капітальних інвестицій
склав 85200 тис. грн. проти 171900 тис. грн. у 2017 році через зменшення
освоєних коштів приватними підприємствами, насамперед, в галузі сільського
господарства, питома вага яких становить 60-80%.
На одну особу складає 3745,1 грн. (Програма – 7142,8 грн.) (січень-грудень
2017 року – 7147,5 грн.).
Обсяг капітальних інвестицій у січні-грудні 2018 року
млн.грн.
147,2

171,9

85,2
33,0

40,4

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Соціально важливе значення для розвитку бюджетної сфери району має
залучення інвестиційних ресурсів із різних джерел фінансування.
Так, обсяг залучених коштів із державного бюджету у звітному періоді
склав 17543,6 тис. грн., за умов співфінансування з районного бюджету – 2108,95
тис. грн. та місцевого бюджету – 460,4 тис. грн. (загальна вартість склала
20112,95 тис. грн.), а саме:
1) відповідно до розпорядження КМУ від 13 червня 2018 року № 423-р за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:
придбання вуличних тренажерів для опорного навчального закладу
"Суботцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" – 112,1 тис. грн.
(ДБ – 110,0 тис. грн., РБ – 2,1 тис. грн.);
енергоефективні заходи в ОНЗ "Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів
ім. Т.Г.Шевченка" Знам'янської районної ради Кіровоградської області
в с. Дмитрівка, вул. Поштова, 10 Знам'янського району Кіровоградської області.
Капітальний ремонт покрівлі та утеплення даху – 1442,0 тис. грн. (ДБ – 1400,0
тис. грн., РБ – 42,0 тис. грн.);
2) відповідно до рішення Кіровоградської обласної ради від 02 березня 2018
року № 451 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року
№ 414 "Про обласний бюджет на 2018 рік":
збудовано спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в
опорному навчальному закладі "Петрівський НВК "Дошкільний навчальний
заклад – ЗШ І-ІІІ ступенів" – 1499,0 тис. грн. (ДБ – 749,5 тис. грн., РБ – 374,5 тис.
грн., МБ – 375,0 тис. грн.);
придбано шкільний автобус для опорного навчального закладу
"Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г. Шевченка" –
1699,0 тис. грн. (ДБ – 1517,8 тис. грн., РБ – 181,16 тис. грн.);
3) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 689-р):
придбано комплект тренажерів та спортивного обладнання для
Казарнянської ЗОШ І-ІІ ступенів – 150,0 тис. грн. (ДБ – 90,0 тис. грн., МБ – 60,0
тис. грн.);
4) відповідно до розпорядження КМУ від 18 грудня 2017 року № 929-р
"Про розподіл не розподілених видатків освітньої субвенції для територій
Донецької та Луганської областей":
придбано обладнання для опорних навчальних закладів Знам'янського
району – 826,3 тис.грн.;
5) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №463-р):
капітальний ремонт приміщення спортивного залу районного будинку
культури в с. Богданівка – 2936,9 тис.грн., сума освоєних коштів склала
3720,2 тис. грн. (ДБ – 2936,9 тис. грн., РБ – 783,3 тис. грн.);

6) за рахунок медичної субвенції здійснюється будівництво сільських
лікарських амбулаторій на території с.Володимирівка – 4517,6 тис.грн.
(ДБ – 3875,6 тис.грн., РБ-642,0 тис.грн.) та с.Трепівка – 4452,7 тис.грн.
(ДБ – 3810,7 тис.грн., РБ-642,0 тис.грн.);
7) в рамках реалізації Концепції "Нова Українська школа" придбано нові
сучасні парти комп'ютерне обладнання, закуплено дидактичний матеріал на суму
765,6 тис. грн. (ДБ-691,8 тис.грн., РБ-73,8 тис.грн.).
8) відповідно до розпорядження КМУ від 07 листопада 2018 року № 867-р
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:
придбання вуличних тринажерів та спортивно-ігрового дитячого
майданчика в с.Макариха – 50,0 тис.грн. (ДБ – 50,0 ти.грн.);
придбання вуличних тринажерів та елементів спортивно-ігрового дитячого
майданчика в с.Петрове – 124,0 тис.грн. (ДБ – 100,0 тис.грн., МБ – 24,0 тис.грн.);
придбання музичного та звукового обладнання для Васинського сільського
клубу – 30,3 тис.грн. (ДБ – 30,0 тис.грн., МБ – 0,3 тис.грн.);
придбання компютерної техніки для Знам'янського районного центру
дитячої та юнацької творчості – 15,45 тис.грн. (ДБ – 15,0 тис.грн., РБ – 0,450
тис.грн.);
енергозберігаючі заходи в Трепівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Знам'янської районної ради в с.Трепівка, вул. Центральна, 67, Знам'янського
району Кіровоградської області. Заміна вікон та дверей на металопластикові –
888,0 тис.грн. (ДБ – 862,0 тис.грн., РБ – 26,0 тис.грн.);
енергозберігаючі заходи в будинку культури по вул. Київській в с.Цибулеве
Знам'янського району Кіровоградської області. Заміна вікон – 113,12 тис.грн.
(ДБ – 112,0 тис.грн., МБ – 1,12 тис.грн.).
9) за рахунок медичної субвенції придбано два автомобілі для сільських
лікарських амбулаторій в с.Володимирівка та с.Трепівка – 999,8 тис.грн.
За рахунок коштів районного та місцевих бюджетів освоєно – 22,3 млн.
грн., найбільші проекти:
виконано ремонт харчоблоку опорного навчального закладу "Мошоринська
ЗШ І-ІІІ ступенів – 210,0 тис. грн.;
Капітальний ремонт покрівлі будівлі Богданівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ст. №1 ім. І.Г.Ткаченка (корпус 2) – 1494,3 тис.грн.;
Капітальний ремонт покрівлі та утеплення даху у філії "Новороманівський
навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів" ОНЗ "Суботцівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів –
988,7 тис.грн.;
Капітальний ремонт покрівлі та утеплення даху будівель початкових класів,
старших класів, тиру, майстерень і складу у філії "Дмитрівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів ОНЗ Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.
Т.Г.Шевченка – 1253,7 тис.грн.;
Поточний ремонт ДНЗ "Барвінок", с. Мошорине – 400,0 тис.грн.;
Ремонт харчоблоку опорного навчального закладу "Мошоринська ЗШ І-ІІІ
ступенів – 320,0 тис.грн.;

Поточний ремонт приміщення та харчоблоку в ДНЗ "Івушка" в с.Дмитрівка
– 300,0 тис.грн.;
Капітальний ремонт приміщення, утеплення фасаду, облаштування сходів
та пандусу. Встановлення паркану і воріт в медичній амбулаторії с. Мошорине –
718,9 тис.грн.;
Поточний ремонт приміщення. Придбання меблів, обладнання та
устаткування в медичній амбулаторії с. Дмитрівка – 244,5 тис.грн.;
Капітальний ремонт прибудинкової території Суботцівського сільського
будинку культури – 459,8 тис.грн.;
Поточний ремонт приміщення та системи опалення Іванковецького
сільського клубу – 415,8 тис.грн.;
Проведено ремонт комунальних доріг – 6246,2 тис.грн.;
Придбання легкового автомобіля для надання послуг "Соціальне таксі"
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Знам'янського району – 281,5 тис.грн.;
Поточний ремонт приміщення, асфальтобетонного покриття, придбання
побутової техніки у стаціонарному відділенні для постійного проживання в селі
Дмитрівка територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Знам'янського району – 355,5 тис.грн.;
Поточний ремонт житлових кімнат, придбання меблів, ремонт
теплопостачання для стаціонарного відділення для постійного проживання в селі
Мошорине територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Знам'янського району – 439,3 тис.грн.
З метою формування позитивного іміджу району на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації створена та діє Інтерактивна карта реалізованих проектів
Знам'янського району на якій розміщені фото матеріали, назва, вартість та за
рахунок якого бюджету виконувалися роботи.
Надано пропозиції щодо інвестиційно-привабливих земельних ділянок для
розміщення їх на інвестиційному веб-сайті "Центральноукраїнський
інвестиційний портал" та офіційному сайті департаменту економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації, які постійно оновлюються.
Як результат інвестиційно-привабливими ділянками зацікавились
потенційні інвестори щодо будівництва та розміщення об'єктів альтернативної
енергетики – сонячних електростанцій та територіях Диківської, Богданівської,
Петрівської сільських рад, ( відповідно ТОВ "Солар Фарм-8" – 50 МВт, ТОВ
"Знам'янська енергетична компанія" – 5 МВт, ТОВ "Укррос-транс" – 550 кВт).
З
метою
презентації
потенціалу
району,
просування
конкурентноспроможних товарів на ринок регіонів України та створення
додаткових передумов для подальшого економічного розвитку, забезпечено
участь суб'єктів господарювання району у Міжнародній агропромисловій
виставці AGROEXPO -2018.
З Агенцією регіонального розвитку Кіровоградської області укладено
меморандум про співпрацю, метою якого є встановлення співробітництва
спрямованого на забезпечення всебічного розвитку Знам'янського району в тому

числі залучення коштів інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної
технічної допомоги для розвитку території.
БЮДЖЕТ
У 2018 році надходження податків і зборів до загального і спеціального
фондів бюджетів усіх рівнів склали 177091,5 тис. грн. або 103,0% до плану
2018 року (171884,7 тис. грн.) та 102,3% до відповідного періоду 2017 року, в
тому числі: надходження платежів до державного бюджету склали 54491,3 тис.
грн. при плані 57085,8 тис. грн. (95,5% та 80,8%); надходження до місцевого
бюджету (в контингенті) склали 122600,2 тис. грн. при плані 114798,9 тис. грн.
(106,8% та 116,1%).
До загального фонду державного бюджету району у 2018 році мобілізовано
54489,6 тис. грн., у тому числі: податку на прибуток – 11225,6 тис. грн., при плані
1016,6 тис. грн. (120,6%) та 193,3% до відповідного періоду 2017 року; податку на
додану вартість – 21119,4 тис. грн. (88,4% та 56,1%); рентної плати за
користування надрами – 2007,3 тис. грн. (105,7% та 165,6%); податку на доходи
фізичних осіб – 21908,8 тис. грн. (98,3% та 110,1%); військового збору – 6569,2
тис. грн. (100,8% та 106,4%); частини чистого прибутку (доходу) державних
підприємств, що вилучається до бюджету – 1259,7 тис. грн. (102,5% та 79,7%).
Податковий борг до зведеного бюджету становить 2198,6 тис. грн., у тому
числі: до державного бюджету – 439,9 тис. грн., обсяг якого зменшився на
158,1 тис. грн. (26,4%) у порівнянні з початком 2018 року; до місцевого бюджету
– 1758,7 тис. грн., обсяг якого зменшився на 126,3 тис. грн. (6,7%) у порівнянні з
початком 2018 року.
Із урахуванням трансфертів з державного бюджету доходи місцевого
бюджету склали в цілому по району 355225,8 тис. грн. або 100,6% до
запланованих обсягів з урахуванням внесених змін на 2018 року, у тому числі: по
загальному фонду – 346312,1 тис. грн. (100,5%), що складає 107,9% до
відповідного періоду минулого року; по спеціальному фонду – 8913,7 тис. грн.
(101,0% та 64,5%).
Офіційні трансферти за 2018 року склали 240294,2 тис. грн. або 67,6% від
загальної суми доходної частини бюджету.
До загального фонду місцевого бюджету у 2018 року надійшло власних і
закріплених доходів у сумі 111128,8 тис. грн., що склало 104,4% до затверджених
уточнених показників на цей період (середньообласний показник 103,7% та
108,9% по бюджетах районів). Порівняно з відповідним періодом минулого року
надходження власних і закріплених доходів зросли на 12694,0 тис. грн. або на
12,9% (середньообласний показник на 20,3% та по бюджетах районів на 17,8%).
Забезпечили виконання планів 2018 року усі 14 бюджетів.
Районний бюджет по власних надходженнях загального фонду за 2018 рік
виконаний на 102,0%, при плані з урахуванням змін 51542,8 тис. грн. фактичне
надходження складає 52549,8 тис. грн. та 110,1% до відповідного періоду 2017
року.

Сільські бюджети по загальному фонду за 2018 року виконані на 106,7%.
Фактичне надходження складає 58578,9 тис. грн. при плані звітного періоду
54922,7 тис. грн. та 115,5% до відповідного періоду 2017 року.
Найкращі показники виконання власних доходів загального фонду до
уточненого річного плану 2018 року мають у відсотках сільські ради: Макариська
– 126,7; Суботцівська – 118,3; Мошоринська – 108,2; Володимирівська та
Казарнянська – 107,9; Петрівська – 106,7.
Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб за 2018 рік склали
52398,8 тис. грн. або 101,9% до плану 2018 року та 110,1% до відповідного
періоду 2017 року.
Надходження податку на майно склали 30515,0 тис. грн. або 106,3% до
плану 2018 року. Порівняно з відповідним періодом 2017 року надходження
податку на майно збільшились на 5901,2 тис. грн. (24,0%), приріст забезпечено
усіма сільськими радами.
Єдиного податку надійшло 21307,1 тис. грн., або 107,7% до плану 2018 року
та 121,2% до відповідного періоду 2017 року.
Основним джерелом доходів спеціального фонду (без трансфертів) у
2018 році є власні надходження бюджетних установ – 3662,5 тис. грн., питома
вага складає 96,3%.
Із місцевих бюджетів району за 2018 рік проведено касових видатків на
загальну суму 353369,3 тис. грн., що складає 95,0% до запланованого місцевими
бюджетами обсягу видатків на рік. Видатки загального фонду 2018 року склали
318048,4 тис. грн. (95,3% до плану на рік), у тому числі за рахунок субвенцій з
державного бюджету соціальної спрямованості (пільги, субсидії, допомоги)
видатки склали у сумі 112189,7 тис. грн. (96,7%); видатки спеціального фонду
проведені у обсязі 35320,9 тис. грн. (92,4%).
Загальний обсяг проведених видатків місцевих бюджетів проти
відповідного періоду минулого року збільшився по загальному фонду на 14217,5
тис. грн. (4,7%), по спеціальному фонду – на 6068,2 тис. грн. (20,7%).
За економічними статтями касові видатки загального фонду, у порівнянні з
відповідним періодом минулого року, збільшилися на харчування – 20,8%
(852,6 тис. грн.); зменшилися на: заробітну плату з нарахуваннями – 3,0% (3433,0
тис. грн.); медикаменти – 46,0% (402,2 тис. грн.); розрахунки за енергоносії та
комунальні послуги – 10,1% (1452,4 тис. грн.) у зв'язку з передачею центральної
районної лікарні до міського бюджету; поточні трансферти населенню (допомоги,
пільги, субсидії) – 0,8%, (946,6 тис. грн.).
Питома вага видатків на заробітну плату та енергоносії склала 70,0% у
загальному обсязі всіх статей видатків.
Переважна частина коштів загального фонду районного та сільських
бюджетів спрямована на утримання установ, закладів та проведення заходів у
галузях соціально-культурної сфери (із врахуванням субвенцій з державного
бюджету соціальної спрямованості) у сумі 276072,9 тис. грн. (86,8% від
загального обсягу видатків). Зазначені видатки на галузі соціально-культурної
сфери зменшилися проти відповідного періоду минулого року на 976,1 тис. грн.
Здійснення видатків державних програм соціального захисту населення (за

рахунок субвенцій з державного бюджету) складає у обсязі 112189,7 тис. грн., з
них: допомога окремим категоріям громадян (сім'ям з дітьми, прийомним сім'ям,
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з
інвалідністю) – 51521,2 тис. грн., пільги і субсидії населенню на житловокомунальні та інші послуги склали – 60668,5 тис. грн.
У 2018 році забезпечено функціонування 56 бюджетних установ району,
штатна чисельність працюючих яких складала 1413,96 ставок.
Районною державною адміністрацією забезпечена співпраця з органами
місцевого самоврядування стосовно залучення коштів сільських рад на реалізацію
заходів програми соціально-економічного розвитку району та функціонування
бюджетних установ. За 2018 рік профінансовано 9734,6 тис. грн. міжбюджетних
трансфертів із сільських бюджетів районному бюджету (загальний фонд – 6960,9
тис. грн., спеціальний фонд – 2773,7 тис. грн.).
Капітальні видатки за 2018 рік склали 31002,4 тис. грн., що на 5799,0 тис.
грн. більше ніж у 2017 році, у тому числі: придбання обладнання та предметів
довгострокового користування у сумі 5952,4 тис. грн., капітальне будівництво –
1331,2 тис. грн., капітальний ремонт – 15739,8 тис. грн., реконструкція – 145,5
тис. грн., капітальні трансферти – 7833,4 тис. грн.
Станом на 01 січня 2019 року у Знам'янському управлінні Державної
казначейської служби України Кіровоградської області обліковуються
зареєстровані зобов'язання по видатках загального фонду у сумі 6242,5 тис. грн., у
тому числі по виплатах, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного
бюджету (пільги, субсидії населенню), у сумі 6242,5 тис. грн.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА БУДІВНИЦТВО
Житлово-комунальне господарство району – важлива сфера обслуговування
населення та підприємств, яка включає надання послуг з централізованого тепло-,
водопостачання та водовідведення, утримання житлового фонду, благоустрою,
збору та вивезення побутових відходів.
На території району розташовано 58 багатоповерхових будинків загальною
площею 26,4 тис.грн.. Підприємствами житлово-комунального господарства
утримуються 22 багатоквартирних житлових будинка.
В районі створено 5 об’єднань співвласників багатоквартирного будинку
(ОСББ): "Лютневий" на території с.Трепівка, "Енергодім", "Лотос" на території
с.Дмитрівка, "Будинок Зіміних" на території с.Макариха, "Орхідея-39" на
території с. Володимирівка.
Збиранням твердих побутових відходів в районі займається
"Каярд-Богданівка". На інших територіях вивіз сміття здійснюється за допомогою
сільгосппідприємств.
Обслуговуванням та утриманням водопровідних мереж на території району
займаються три комунальних підприємства "Сількомунгосп", які створені при
Суботцівській, Дмитрівській, Володимирівській сільських радах та Богданівська
філія приватного підприємства "Каярд-Україна" "Каярд-Богданівка".

Протягом останніх років встановлено 1630 одиниць лічильників холодної
води у житлових будинках, що складає 88% від загальної кількості абонентів та
29 одиниць лічильників холодної води у нежитлових будівлях, що складає 100%.
Сучасний стан водопровідно-каналізаційного господарства району
характеризується дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для належної
експлуатації та обслуговування систем водопостачання і водовідведення.
Технічний стан всіх каналізаційних очисних споруд знаходяться в незадовільному
стані.
У сфері житлово-комунального господарства за січень-грудень
2018 року: рівень оплати за спожиту електроенергію та спожитий газ з початку
року склав відповідно 104,3% та 79,0% (у 2017 році відповідно – 111,20% та 77,3
%).
Протягом 2018 року вживалися заходи щодо покращення стану санітарної
очистки населених пунктів: ліквідовано 39 несанкціонованих сміттєзвалищ
орієнтовним обсягом 1,08 тис. куб.м.; для озеленення території району придбано
та висаджено посадковий матеріал на суму 31,6 тис. грн.
Опалювальний сезон 2018/2019 року в районі розпочався 100%, відповідно
до розпорядження голови райдержадміністрації від 09 жовтня 2018 року №292-р
та проходить без надзвичайних та аварійний ситуацій.
Автомобільні дороги
Транспортна система району включає: 82 км залізничних доріг;
366,65 км доріг загального користування, у тому числі з твердим покриттям –
348,0 км, із них дороги державного значення мають протяжність 50,6 км,
місцевого значення – 261,7 км.
На 2018 рік сільські ради передбачили на капітальний ремонт комунальних
доріг 1230,0 тис.грн., на поточний ремонт - 6525,4 тис.грн., на утримання - 480,0
тис.грн.
За січень – грудень 2018 року виконано поточний ремонт 52,8 тис. кв.м. та
утримання доріг 1796 тис.кв.м. на суму 4487,1 тис.грн., капітальний ремонт 9,0
тис.кв.м. покриття на суму 2379,7 тис.грн.
Починаючи
з
2018
року
райдержадміністрацією
надаються
облдержадміністрації пропозиції щодо ремонту доріг загального користування
місцевого значення. У 2018 році надано сім автомобільних доріг на проведення
поточного ремонту на загальну суму 12785,79 тис.грн.: Дмитрівка – Чигирин;
Веселий Кут – Дмитрівка; Знам’янка – Володимирівка – Новороманівка –
Трепівка – Зелений Гай; Володимирівка – Мошорине – Васине - вихід на а/д Т-1205; (Кропивницький - Михайлівка) – Богданівка – Знам’янка Друга;
Кропивницький – Михайлівна; Знам’янка – Гостинне – Дмитрівка. У 2019 році
ремонтні роботи будуть завершені.
Вуличне освітлення
Петрівській сільській раді виділена субвенція з державного бюджету на
будівництво вуличного освітлення у розмірі 475,0 тис.грн..

Володимирівській сільські раді виділена субвенція з державного бюджету на
будівництво вуличного освітлення по с.Саблине у розмірі 150,0 тис.грн..
Загалом на капітальний ремонт та відновлення вуличного освітлення сільські
ради використали 424,8 тис.грн., встановлено 286 од. світлоточки, на поточний
ремонт витрачено 248,9 тис.грн., на утримання 228,8 тис.грн..
Енергозбереження
Протягом останніх років вживаються заходи щодо зменшення обсягів
споживання природного газу у бюджетній і соціальній сферах та у житловокомунальному господарстві.
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.
Аналіз отримання населенням "теплих" кредитів за державною програмою
підтверджує, що попит на впровадження енергоефективних технологій досить
високий та продовжує зростати.
У державному бюджеті на 2018 рік передбачено 400 млн. грн. на
компенсацію по теплим кредитам, у т.ч. 190 млн. грн. – для ОСББ ( з 18 квітня
2018 року Укргазбанк та Ощадбанк відновили кредитування по програмам Тепла
Оселя та Ощадний дім. Приватбанк видає кредити тільки для ОСББ/ЖБК). З
початку року "теплі кредити" в районі оформили дві родини, які впровадили
заходи з енергоефективності на суму 57,8 тис.грн. (Ощадбанк).
Динаміка введення житла в Знам'янському районі
За січень-грудень 2018 року введено в експлуатацію 4 житлових будинків
площею 406 кв.м., що складає 103,3% у відношенні до січня –грудня 2017 року
(січень-грудень 2017 року- 6 будинків, площею 536 кв.м). На 10 тис.осіб складає
181,0 кв.м. загальної площі.
СПОЖИВЧИЙ РИНОК
Важливою складовою внутрішнього споживчого ринку району є торгівля,
яка забезпечує потреби населення району в товарах і послугах. Протягом звітного
періоду обсяг обороту роздрібної торгівлі, відповідно до прогнозованих
розрахунків, очікується в розмірі 125400 тис. грн. (Програма – 132560,0 тис. грн.),
що до рівня 2017 року становитиме 108,5% (програмне завдання – 102,0%).
На одну особу в середньому за місяць у звітному періоді товарообіг склав
466,5 грн. проти 423,6 грн. у січні-грудні 2017 року.

Темп обороту роздрібної торгівлі
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Торговельне обслуговування населення району забезпечують 32 магазинів
підприємств-юридичних осіб та 104 підприємств-фізичних осіб, 11 закладів
ресторанного господарства. На території району діють підприємства фірмової
торгівлі ТДВ МК "Ятрань" та ТОВ "Черняхівські ковбаси", а також мінімаркети
ТОВ "Вересень плюс" (Файномаркет), "Квіточка", ТОВ Дакорт Плюс" ("Нектар).
Побутові послуги надають 3 суб’єкти побутового обслуговування
населення.
Аптечна мережа представлена комунальним підприємством "Районна
аптечна мережа", в якій налічується 5 аптечних пункти, 18 точок в приміщеннях
ФАПів та ПАТ "Ліки Кіровоградщини" аптека №171, яка нараховує 1 аптеки, 1
аптечних пункти.
Реалізацію світлих нафтопродуктів та газу здійснюють 8 автозаправних
станцій та 1 газозаправочний пункт.
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
Забезпечення зростання доходів населення є одним із основних заходів
реалізації державної політики в сфері ефективності ринку праці та занятості
населення. Рівень та динаміка оплати праці людей безпосередньо впливають на
рівень життя населення, саме тому одним із найважливіших завдань у 2018 році
було зростання рівня заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата
у ІV кварталі 2018 року зросла на 24,8% і склала 7728 грн. проти 6191 грн. за
відповідний період 2017 року, фонд заробітної плата зріс відповідно на 26,0% і
склав 66100 тис. грн. у 2018 році проти 52500 тис. грн. у 2017 році.
Станом на 01 січня 2019 року здійснено вивчення стану додержання
законодавства з питань оплати праці на 39 підприємствах району, в результаті
чого керівникам підприємств надано 52 рекомендації з додержання трудового
законодавства та з питання підвищення рівня середньомісячної заробітної плати.

Забезпечено організацію роботи районної робочої групи з питань легалізації
виплати заробітної плати і зайнятості населення, якою проведено 12 засідань та
заслухано 93 представника підприємств, установ та організацій.
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У районі відсутня офіційна заборгованість із виплати заробітної плати на
економічно-активних підприємствах.
РИНОК ПРАЦІ
У рамках реалізації завдань Програми щодо поліпшення ситуації у сфері
зайнятості у січні - грудні 2018 року на нові робочі місця працевлаштовано
106 особи проти 83 осіб у 2017 році, що становить 192,7 % до програмного
показника (відповідно до Програми 55 новостворених робочих місць) та 127,7 %
до відповідного періоду минулого року.
Таким чином у звітному періоді збережено та збільшено штатну чисельність
працюючих на підприємствах, установах і підприємствах району (2018 рік – 2851
особи, 2017 рік – 2824 особи).
Працевлаштовано на новостворені місця
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За сприяння Знам’янського міськрайонного центру зайнятості у січні грудні 2018 року працевлаштовано 697 безробітних жителів району. Приділялася
значна увага залученню безробітних громадян до громадських робіт та інших
робіт тимчасового характеру. Протягом звітного періоду приймали участь у цих
роботах 293 безробітних.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
З метою забезпечення соціального захисту населення району у січні - грудні
2018 року було розподілено, підготовлено виплатних документів на загальну суму
94 164,1 тис.грн. (станом на 01 січня 2018 року – 114 988,4 тис.грн.), в тому числі:
державний бюджет – 2 936,0 тис. грн. (2 536,8 тис. грн.),
субвенції державного бюджету місцевим бюджетам – 89 396,5 тис. грн.
(110 686,1 тис. грн.),
обласний бюджет – 539,2 тис. грн. (282,4 тис. грн.),
місцевий бюджет – 1 292,4тис. грн. (1 483,1 тис. грн.).
Станом на 01 січня 2019 року на обліку управління соціального захисту
населення райдержадміністрації перебувало 3 870 домогосподарств, які є
користувачами субсидій по відшкодуванню витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу та твердого палива, що
становило 39,6 % від загальної кількості домогосподарств району (9772).
Загальна сума призначених субсидій у січні-грудні 2018 року склала
34 769,7 тис.грн., середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство
в звітному періоді 2018 року становив 8 984,41 грн.
ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Реалізація реформи з децентралізації надання адміністративних послуг
дозволила наблизити надання адміністративних послуг до їх отримувачів,
обмежити контакт отримувачів адмінпослуг із суб'єктами їх надання, тим самим
зменшити корупційні ризики.
Відділом (Центром) надання адміністративних послуг Знам'янської районної
державної адміністрації (далі – Центр) надається 107 адміністративних послуг,
затверджених розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19
вересня 2018 року № 270-р.
Із 2016 року надаються адміністративні послуги із державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та з державної реєстрації бізнесу.
Із травня 2016 року органи місцевого самоврядування виконують
повноваження із реєстрації місця проживання громадян та зняття із реєстрації
місця проживання, які до цього виконувались органами Державної міграційної
служби лише у районних центрах і містах обласного значення.
Протягом 2018 року за отриманням адміністративних послуг до Центру
звернулось 5323 суб'єктів. Адміністраторами Центру видано 5158 результатів
послуг, що в середньому за місяць складає 430 послуг. Найбільша кількість
звернень припадає на державну реєстрацію права власності на нерухоме майно –
550 послуг, отримання витягів з Державного земельного кадастру –
1620 послуг та державну реєстрацію земельної ділянки – 851 послуга.
Консультації надаються при особистому зверненні громадян та в телефонному
режимі. Спеціалістами надано 2723 консультації.

ОСВІТА
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21 вересня
2018 року №272-р "Про затвердження фактичної мережі загальноосвітніх
навчальних закладів району на 2018/2019 навчальний рік" затверджена мережа
закладів освіти району: 6 опорних навчальних закладів та 11 філій, 14 дошкільних
навчальних закладів, 1 позашкільний навчальний заклад .
У 6 опорних навчальних закладах та 11 філіях навчається 2450 учнів,
охоплення загальною середньою освітою становить 100%. 9 учнів з особливими
освітніми потребами навчаються в інклюзивних класах. За станом здоров’я 11
дітей здобувають освіту за індивідуальною формою навчання.
Послуги з дошкільної освіти надають 13 дошкільних навчальних закладів та
4 дошкільні підрозділи в навчально-виховних комплексах опорних навчальних
закладів, які відвідують 690 дітей.
Дошкільними закладами охоплено 88% дітей віком від 3 до 6 років.
Діти 5-річного віку стовідсотково охоплені обов’язковою дошкільною
освітою. У середньому по району на 100 місцях виховуються 80 дітей.
Усіма формами дошкільної освіти охоплено 99,8% дітей. Черг на
влаштування дітей в дошкільні навчальні заклади району немає.
Призерами (із дев'яти по області) обласного етапу конкурсу на кращий твір
у техниці витинанка в рамках акції "Молодь Кіровоградщини готова долати
надзвичайні ситуації" стали (колективна робота) учні
10 класу філії
"Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів" Катерина Волкодав і Данило Карпенко та
учениця 5 класу ОНЗ "Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка" Діана
Шкуріна.
У ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
взяли участь 431 учень ЗЗСО району (у 2017/2018 навчальному році – 449; 2016/2017
– 451; 2015/2016 – 420).
На основі спільного рішення оргкомітету та журі ІІ (районного) етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін переможцями ІІ етапу
стали 211 учнів (2017/2018 н.р. – 203 учні; 2016/2017 н.р. – 202 учні; 2015/2016 н. р. –
153 учні); з них: І місце – 48 учнів (2017/2018 н.р – 50; 2016/2017 н.р. – 56); ІІ місце –
70 учнів (2017/2018 н.р – 66; 2016/2017н.р. – 67); ІІІ місце – 93 учні (2017/2018 н.р. –
87; 2016/2017 н.р. – 79).
Переможцями ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад стали
9 учнів ЗЗСО (у 2017/2018 н.р. – 6 учнів; 2016/2017 н.р. – 9 учнів;)
У рамках шкільних НТУ працює 21 секція у 9 відділеннях, а саме:
літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство, мовознавство, історія,
науки про землю, математика, фізика, комп’ютерні науки, хімія та біологія,
екологія та аграрні науки. Охоплено учнів – 147.
Районне НТУ "ГРОНО" працює у 5 відділеннях: природничоматематичне,філологічне, хіміко-біологічне, історії України і краєзнавства,
обчислювальної техніки. Охоплено 45 учнів.

Слухачами Кіровоградського відділення МАН є 36 учнів , які щомісяця
відвідують консультації.
На І (районний) етап представлено 38 робіт учнів 7-11 класів із 12 ЗНЗ І-ІІІ
ступенів у 21 секціях 10 відділень. За результатами оцінки науководослідницьких робіт, їх захисту визначено переможців у таких відділеннях:
літературознавство, фольклористика мистецтвознавство - 5, мовознавство - 4,
філософія та суспільствознавство - 4, історія - 3, науки про землю - 4, математика
- 3, фізика та астрономія - 5, комп’ютерні науки - 3, хімія та біологія - 4, екологія
та аграрні науки - 4.
За особливі здобутки в галузі освіти та вихованні підростаючого покоління
педагогічні працівники району нагороджувалися педагогічними преміями ім.
В.О. Сухомлинського та імені. І.Г. Ткаченка.
Станом на 01 березня 2019 року забезпечено повноцінне функціонування
позашкільного навчального закладу – Знам'янського районного центру дитячої та
юнацької творчості. 31 гурток працюють на базі 16 шкіл району. Роботою центру
охоплено 2030 дітей, що становить 83% від загальної кількості учнівської молоді.
Формування мережі гуртків відбувається відповідно до соціального замовлення та
потреб шкіл, батьків і дітей.
Особлива увага приділяється військово-патріотичному вихованню учнів
шкіл району:
організовано роботу гуртків національно-патріотичного напрямку "Джура"
(філія "Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів") та військово-патріотичного гуртка
(ОНЗ "Богданівська ЗОШ І-ІІІ ступенів");
проведено:
тижні патріотичного виховання (уроки мужності і слави, диспути, години
спілкування; зустрічі з воїнами АТО, флеш-моби; екскурсії до краєзнавчого
музею);
районний захід пам'яті Небесної Сотні "Їх прийняло небо";
відкритий чемпіонат з військово-спортивних багатоборств серед учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів,
військово-патріотичних
клубів
Знам'янського району, присвяченого 30-й річниці виведення військ з
Афганістану;
заплановано проведення:
районного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри "Сокіл"("Джура");
військово-патріотичних змагань серед учнів 10-х класів;
районний етап фестивалю "Єврофест".
Протягом січня-лютого 2019 року придбано побутову техніку та меблі для
харчоблоків навчальних закладів (холодильники, морозильні камери, електронні
ваги, електром’ясорубки, електричні плити, столи виробничі та інше) за рахунок
залишків коштів освітньої субвенції за 2018 рік.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
Матеріально-технічна база району станом на 1 березня 2019 року налічує
109 спортивних споруд, а саме: 49 спортивних майданчиків, 15 футбольних полів,
16 майданчиків з тренажерним обладнанням, 12 приміщень для фізкультурнооздоровчих занять, 1 плавальний басейн, 5 стрілецьких тирів, 11 спортивних
залів, з них 6 з тренажерним обладнанням.
Усі спортивні споруди району, незалежно від форм власності, надаються для
занять фізичною культурою і спортом, а також для проведення фізкультурнооздоровчих, реабілітаційних, спортивно-масових заходів для усіх верств та
категорій населення – безкоштовно.
У січні-березні 2019 року в сфері розвитку масових видів спорту проведено
11 змагань на районному рівні. У залік районної Спартакіади серед аматорських
колективів були проведено змагання з тенісу настільного у с. Дмитрівка,
волейбол (чол., жін..) у с. Богданівка і с. Дмитрівка. Проведено зимовий турнір з
шахів. Також були проведенні волейбольні змагання серед дівчат та юнаків і
змагання з тенісу настільного у залік Спартакіади серед загальноосвітніх шкіл
району.
У селі Диківка було проведено волейбольний турнір, який був присвячений
пам’яті вчителя фізичної культури та тренера Костянтина Дерев’янка.
Юні баскетболісти з села Богданівка виступали на чемпіонаті області зі
стрітболу у Кропивницькому – дівчата вийшли до фінальному етапу, за
підсумками якого посіли четверте місце; юнаки з відбірної групи не вийшли.
Спортсмени зі Знам’янського району брали участь у чемпіонаті
Кіровоградської області з волейболу серед дівчат 2002 р.н., Відкритому
чемпіонаті Черкаської області з легкої атлетики. На змаганнях з волейболу
дівчата з Пантазіївки посіли друге місце.
Вихованці відділення велоспорту Знам’янської районної КДЮСШ (клуб
«Рос Агро», с. Мошорине, перший тренер – Вадим Кива) у Львові 14- 20 лютого
на зимовому чемпіонаті України з неолімпійських видів програм з велотреку
здобули 5 нагород.
Уродженка Знам’янського району Катерина Онісімова (народилася в селі
Володимирівка, перший тренер Віталій Воровський) на двох чемпіонатах України
завоювала три нагороди.
КУЛЬТУРА
Мережа закладів культури району складає 40 закладів: бібліотек – 20,
музичних шкіл – 2, клубних закладів – 17, музеї – 1.
На державному обліку у Знам'янському районі налічується 203 пам'ятки
археології та 55 пам'яток історії, з них 2 - пам'ятки національного значення.
З метою збереження національної культури, народних традицій, обрядів,
мистецтва та фольклору постійно ведеться робота по організації та проведенню
культурно-мистецьких заходів в районі. З початку року на території району
проведено 451 культурно-мистецьких заходів до календарних та державних свят.

Щорічно творчі колективи району беруть участь у святі вокально-хорового
мистецтва "Калиновий спів" та Всеукраїнському традиційному святі театрального
мистецтва "Вересневі самоцвіти". У 2018 році відбулося започатковане в районі
етно-фольклорне свято "Чута - Фест", в якому взяли участь колективи народної
творчості не тільки з різних районів області а й з іншх областей.
Одним із основних напрямків діяльності галузі є зміцнення матеріальнотехнічного стану закладів культури, а саме:
Пантазіївськй СБК – замінено вікна та придбано котел на суму 70,6 тис.
грн., проведено ремонт глядацького залу 269,1 тис. грн..;
Дмитрівський СБК – проведено ремонт обрядового залу та кімнат на суму
199,9 тис. грн..;
Іванковецткий СБК – проведено ремонт кімнат та опалення на суму 286,1
тис. грн., ремонт даху на суму 181,0 тис.грн.;
Цибулівський СБК проведено ремонт горищного покриття на суму 1140, 0
тис.грн., за кошти з державного бюджету проведено заміну вікон на суму 112,0
тис.грн.;
Суботцівський СБК проведено капітальний ремонт фасаду і вимощення
труб жолобів на суму 1213,5 тис.грн. та виготовленно проект на ремонт покрівлі
на суму 994,3 тис.грн.;
Районний будинок культури с. Богданівка, проведено капітальний ремонт
частини будівлі – спортивного залу на суму 2686,1 тис.грн. (проведено наступні
роботи: ремонт коридору, приміщення для зберігання інвентарю, роздягальні,
санвузли , каналізація, підземна теплова мережа і цоколь, службовий кабінет,
тренерська, вентиляція, підлога в спортивному залі, фасад і покрівля, замінено
міжкімнатні двері, вікна, об лаштовані пандуси, ганок.
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
Галузь охорони здоров'я району представлена комунальним некомерційним
підприємством "Знам’янський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги" Знам’янської районної ради, в складі якого функціонують 12
амбулаторій (в т.ч. Знам’янська та Знам’янська Друга селищна АЗП-СМ), які
мають статус амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (далі АЗП-СМ)
та 20 фельдшерських пунктів. Така розширена структура дає можливість
забезпечити надання доступної, своєчасної, якісної та ефективної медикосанітарної допомоги кожному жителю Знам'янського району, м.Знам'янки та смт
Знам'янка Друга.
Протягом січня-грудня 2018 року проводилися профілактичні обстеження
населення району, якими було охоплено 26870 чол.
В рамках урядової програми "Доступні ліки" жителі району отримують в
аптеках за рецептом лікаря ліки за трьома категоріями захворювань: серцевосудинні, бронхіальна астма і діабет ІІ типу. В районі працюють аптеки та аптечні
пункти, де можна отримати лікарські засоби за рецептами, вартість яких повністю
або частково підлягає відшкодуванню. За період січень-грудень 2018 року
пацієнти отримали безкоштовно ліки на суму 575,9 тис.грн.

Проведена через засоби масової інформації комунікаційна кампанія щодо
підписання декларації з лікарем, який надає первинну медичну допомогу. В усіх
лікувально-профілактичних закладах розміщено листівки з запрошенням обрати
сімейного лікаря, терапевта чи педіатра та покрокова інструкція. Задекларовано
31876 чоловік.
Вжито заходи щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів
охорони здоров'я: за рахунок різних джерел фінансування закуплено медичне,
технологічне обладнання; проведено ремонтні роботи приміщень лікувальнопрофілактичних закладів району. На зазначені заходи протягом 2018 року сума
освоєних коштів становить 1 млн.847,8 тис.грн., в т.ч.:
поточний ремонт приміщення та встановлення паркану у Веселокутському
фельдшерському пункті – 196,8 тис.грн.;
покращення медичних послуг в медичній амбулаторії с. Дмитрівка
Знам'янського району Кіровоградської області. Поточний ремонт приміщення.
Придбання меблів, обладнання та устаткування – 244,5 тис.грн.;
оснащення матеріально-технічної бази підрозділів закладів медичним
обладнанням та оргтехнікою – 135,5 тис.грн.;
покращення медичних послуг в медичній амбулаторії с. Мошорине.
Капітальний ремонт приміщення, утеплення фасаду, облаштування сходів та
пандусу. Встановлення паркану і воріт – 718,9 тис.грн.;
покращення медичних послуг у фельдшерському пункті села
Костянтинівна. Капітальний ремонт приміщення – 263,5 тис.грн.
В рамках програми Президента України "Доступна медицина" побудовано 2
нові сучасні типові амбулаторії загальної практики-сімейної медицини у селах
Володимирівці та Трепівці. Загальна вартість робіт складає 8млн.970,3 тис.грн..
Також за рахунок субвенції з державного бюджету, в сумі 1 млн.грн. придбано 2
автомобілі для медичного обслуговування населення цих територіальних громад.
Додатково за рахунок коштів КНП "ЗРЦПМСД" придбано медичне обладнання та
устаткування для оснащення новозбудованої Трепівської АЗП-СМ на суму 288,6
тис.грн.
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
Протягом січня-грудня 2018 року в районі функціонує 7 прийомних сімей
(14 дітей) та 9 дитячих будинків сімейного типу (63 дитини), в яких проживає
77 дітей-сиріт та діти, позбавлені батьківського піклування. У 2018 році під опіку
влаштовано 11 дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування які перебувають на первинному обліку служби у справи дітей.
Протягом 2018 року обстежено умови проживання дітей у всіх прийомних
сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, порушень в утриманні і вихованні
дітей не виявлено. Проведено 43 профілактичний рейд. На обліку перебуває 76
дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Однією із найактуальніших проблем сьогодення є забезпечення громадян
України житлом, а особливо дітей-сиріт. Відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 у 2018 році в районі за

рахунок цільової субвенцію для придбання житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа
було придбано чотири квартири для осіб з числа дітей сиріт загальною вартістю
1183,0 тис. грн.
ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
Станом на 01 січня 2019 року в районі кількість наявного населення в
порівняні з початком року скоротилась на 360 осіб і склала 22066 жителів. За
рахунок природного руху населення скоротилось на 253 особи (народилось
198 дітей, померло – 451 особа), за рахунок міграційного руху – на
107 осіб (кількість прибулих – 387 осіб, кількість вибулих – 494 особи).
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
У районі продовжується процес децентралізації. За ініціативою
Дмитрівської сільської ради в районі створено Дмитрівську спроможну об'єднану
територіальну громаду до складу якої увійшло 2 сільські ради –Дмитрівська та
Макариська. Проведено перші місцеві вибори та обрано голову Дмитрівської об
'єднаної територіальної громади (29 квітня 2018 року).
Пантазіївська сільська рада увійшла до складу Новопразької ОТГ
Олександрійського району.
Цибулівська сільська рада звернулася до Дмитрівської ОТГ з питання
приєднання до неї, яка в свою чергу звернулася до Кіровоградської обласної
державної адміністрації з пропозицією звернутися до ЦВК щодо прийняття
рішення про призначення дати додаткових виборів.

