від "06" квітня 2018 року

№ 101-р
м. Знам’янка

Про підсумки економічного
і соціального розвитку
Знам'янського району за 2017 рік
Робота районної державної адміністрації у 2017 році була спрямована на
забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району,
ефективного використання наявних природних, трудових та фінансових
ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі
економіки, вирішення актуальних проблем соціальної сфери, поліпшення
добробуту та соціального захисту населення в контексті виконання
найвагоміших питань державної політики реформування місцевого
самоврядування та децентралізації влади.
Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку території
свідчить про основні фактори впливу на галузевий розвиток галузей економіки,
соціальної сфери та їх тенденції.
В реальному секторі економіки у 2017 році в галузі промисловості індекс
виробництва промислової продукції склав 109,2%, у тому числі: добувна
галузь – 100,8%; переробна галузь – 110,0%.
Обсяг реалізації промислової продукції в цілому по району склав
80541,9 тис. грн., що до відповідного періоду 2016 року більше в 2 рази, або на
40982,8 тис. грн. за рахунок збільшення обсягу реалізації промислової
продукції по добувної галузі – на 13018,8 тис. грн. та переробній галузі – на
27964,0 тис. грн..
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за
2017 рік склав 3524,9 грн. проти 1711,9 грн. у 2016 році.
В галузі сільського господарства обсяг валової продукції сільського
господарства по сільськогосподарських підприємствах за 2017 рік склав
405318,0 тис. грн., що до відповідного періоду минулого року становить 85,5%,
у тому числі:
вартість продукції в галузі рослинництва по сільськогосподарських
підприємствах району склала 385796,0 тис. грн., або 85,9% до рівня
2016 року;
в галузі тваринництва – 19523,0 тис. грн., або 77,6% до рівня
2016 року.
У 2017 році валовий збір зернових та зернобобових культур по
сільськогосподарських підприємствами склав 165,9 тис. тонн, що становить
73,5% до рівня 2016 року.
Валовий збір соняшнику – 42,4 тис. тонн, 96,0% до рівня 2016 року,
ріпаку – 7,2 тис. тонн (51,0%), сої – 8,0 тис. тонн, (66,6%), цукрового буряку
74,9 тис. тонн, або 269,7% до рівня 2016 року.
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Зменшення рівня валової продукції у галузі рослинництва по основних
сільськогосподарським культурам відбулося через складні погодні умови –
заморозки у травні та посуха у травні-червні 2017 року.
Напруженою залишається ситуація в галузі тваринництва, по
сільськогосподарських підприємствах утримується 23 голови великої рогатої
худоби (що на рівні 2016 року), поголів'я свиней станом на 01 січня 2018 року в
порівняні з початком 2017 року зменшено на 1250 голів.
Зменшення поголів'я худоби призвело до зменшення виробництва
тваринницької продукції по сільськогосподарських підприємствах, а саме:
виробництво м'яса зменшено на 435 тонн и склало 1512,3 тонни;
виробництва молока зменшено на 5,2 тонн – 12,4 тонни.
Реалізацію м'яса збільшено на 83,5 тонни і становить 1668,4 тонн.
У 2017 році продовжено позитивну динаміку щодо збільшення
капітальних інвестицій, залучених в економіку району. Обсяг капітальних
інвестицій за 2017 рік склав 164600 тис. грн., що до відповідного періоду
минулого року становить 111,8% (2016 рік – 147241,0 тис. грн.), у розрахунку на
одиницю населення – 7147,5 грн. проти 6322,9 грн. (113,0%) у 2016 році.
Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій є власні кошти
підприємств.
Соціально важливе значення для розвитку соціальної сфери району має
також залучення значних інвестиційних ресурсів із різних джерел
фінансування, зокрема:
1) у 2017 році обсяг залучених коштів державного бюджету
інвестиційного спрямування в район склав 6070,0 тис. грн. За рахунок цих
коштів розпочато та реалізовано 14 об'єктів та заходів, які мають важливе
соціальне значення для жителів району, а саме:
"Капітальний
ремонт
Іванковецького
сільського
клубу
по
вул. Шевченка, 2а у с. Іванківці Знам'янського району Кіровоградської області"
(1000,0 тис. грн.);
"Капітальний ремонт приміщення спортивного залу районного будинку
культури в с. Богданівка Знам'янського району Кіровоградської області"
(2500,0 тис. грн.);
"Придбання комп'ютерної техніки, обладнання та спортивно-ігрового
майданчика для Петрівського навчально-виховного комплексу "Дошкільний
навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Знам'янської районної
ради Кіровоградської області" (230,0 тис. грн.);
"Капітальний ремонт Цибулівської амбулаторії загальної практики
сімейної медицини вул. Центральна, 117а, с. Цибулеве Знам'янського району
Кіровоградської області" (301,0 тис. грн.);
будівництво вуличного освітлення по вул. Молодіжна, вул. Чкалова в
с. Петрове Знам'янського району (150,0 тис. грн.);
придбання музичного та звукового обладнання для сільських будинків
культури в с. Іванківці, с. Мошорине, с. Володимирівка та с. Диківка
Знам'янського району (100,0 тис. грн.);
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придбання спортивно-ігрового дитячого майданчика для с. Іванківці та
с. Пантазіївка, Знам'янський район, Кіровоградська область (100,0 тис. грн.);
придбання вуличних тренажерів для с. Богданівка та с. Мошорине
Знам'янського району (150,0 тис. грн.);
придбання комплектів меблів для Богданівської АЗПСМ комунального
закладу "Знам'янський районний центр медико-санітарної допомоги"
(25,0 тис. грн.);
придбання музичних інструментів для Богданівської дитячої музичної
школи відділу культури і туризму Знам'янської районної державної
адміністрації (25,0 тис. грн.);
придбання комп'ютерної техніки та обладнання для опорного
навчального закладу "Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.
Т.Г.Шевченка Знам'янського району Кіровоградської області" (39,7 тис. грн.);
придбання комплектів меблів та приладів для навчального процесу для
опорного навчального закладу "Дмитрівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка Знам'янського району Кіровоградської області"
(160,3 тис. грн.);
придбання комплектів меблів для філії "Дмитрівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів" опорного навчального закладу "Дмитрівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка Знам'янського району
Кіровоградської області" (60,0 тис. грн.);
придбання комплектів меблів для філії "Цибулівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів" опорного навчального закладу "Богданівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.Г.Ткаченка Знам'янського району
Кіровоградської області" (40,0 тис. грн..);
2) з місцевих бюджетів проведено капітальних видатків бюджету
розвитку у сумі 16777,7 тис. грн.;
3) важливим джерелом надходження інвестиційних ресурсів в виробничу
та соціальну сфери району є також кошти міжнародної технічної допомоги:
у рамках проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду" (далі - МРГ) реалізовано 5 мікропроектів вартість яких у 2017 році
склала 1345,3 тис. грн., у тому числі:
два проекти соціального спрямування:
"Покращення медичних послуг в медичній амбулаторії с. Мошорине"
(реконструкція покрівлі, утеплення перекриття, утеплення фасадів)
(598,0 тис. грн., у тому числі кошти МРГ – 135,6 тис. грн.);
"Покращення медичних послуг в медичній амбулаторії с. Диківка.
Капітальний ремонт. Заміна внутрішніх мереж електропостачання та
перепланування приміщень" (222,0 тис. грн.);
три проекти з підтримки сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів:
"Економічний розвиток СОК "Лісовичок" в с. Володимирівка "Придбання
сільськогосподарської обслуговуючої техніки" (два проекти загальною
вартістю 334,3 тис. грн., у тому числі кошти МРГ – 262,5 тис. грн.);
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"Економічний розвиток СОК "Поміч" в с. Богданівка. Придбання
сільськогосподарського обладнання – 3" (191,0 тис. грн., у тому числі кошти
МРГ – 135,0 тис. грн.).
У сфері зовнішньоекономічної діяльності обсяг експорту товарів у
2017 році очікується на рівні 13555 тис. грн. дол. США або 130,0% до
2016 року.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-грудень 2017 року,
відповідно до прогнозованих розрахунків, очікується на рівні 118150 тис. грн,
або 98,0% до 2016 року.
Протягом 2017 року в районі мало місце розширення мережі магазинів. За
2017 рік на території району відкрито 15 новостворених об'єктів у сфері
торгівлі.
У 2017 році надходження податків і зборів до загального і спеціального
фондів бюджетів усіх рівнів склали 175512,1 тис. грн. або 99,7% до плану
2017 року (176021,9 тис. грн.) та 139,6% до відповідного періоду 2016 року, в
тому числі: надходження платежів до державного бюджету склали
69889,6 тис. грн. при плані 72688,6 тис. грн. (96,1% та 158,3%); надходження до
місцевого бюджету (в контингенті) склали 105622,5 тис. грн. при плані
103333,3 тис. грн. (102,2% та 129,5%).
До загального фонду державного бюджету району у 2017 році
мобілізовано 67461,4 тис. грн., в тому числі: податку на прибуток – 634,0 тис.
грн., при плані 950,7 тис. грн. (66,7%) та 23,6% до відповідного періоду
2016 року; податку на додану вартість – 37666,0 тис. грн. (92,9% та 180,6%);
рентної плати за користування надрами – 1212,2 тис. грн. (98,2% та 147,1%);
податку на доходи фізичних осіб – 19903,7 тис. грн. (104,0% та 167,2%);
частина прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до
бюджету – 1580,5 тис. грн. (120,8% та 38,9%); військового збору – 6174,1 тис.
грн. (103,2% та 174,5%).
Із урахуванням трансфертів з державного бюджету доходи місцевого
бюджету склали в цілому по району 334886,2 тис. грн. або 101,6% до
запланованих обсягів з урахуванням внесених змін на 2017 рік, в тому числі: по
загальному фонду – 321071,1 тис. грн. (101,6%), що складає 127,8% до
відповідного періоду минулого року; по спеціальному фонду – 13815,2 тис. грн.
(100,4% та 118,9%).
Трансферти з державного бюджету за 2017 рік склали 206172,0 тис. грн.
або 61,6% від загального обсягу дохідної частини місцевих бюджетів та на
28,8% (на 46126,3 тис. грн.) більше ніж у 2016 році.
У 2017 році видатки на заробітну плату та енергоносії і комунальні
послуги, спожиті бюджетними установами, були забезпечені бюджетними
призначеннями у повному обсязі.
Податковий борг до зведеного бюджету становить 2483,3 тис. грн., у тому
числі: до державного бюджету – 598,0 тис. грн., обсяг якого збільшився на
110,4 тис. грн. (22,6%) у порівнянні з початком 2017 року; до місцевого
бюджету – 1885,3 тис. грн., обсяг якого збільшився на 495,0 тис. грн. (35,6%) у
порівнянні з початком 2017 року.
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У сфері житлово-комунального господарства у 2017 році виконано:
капітальний і поточний ремонт вулично-дорожньої мережі населених
пунктів району за рахунок коштів місцевих бюджетів обсягом 50,3 тис.м2 на
загальну суму 7308,3 тис. грн., у тому числі: на капітальний ремонт –
1249,9 тис. грн. (с. Суботці), поточний – 6058,4 тис. грн. (с. Петрове - 355,4 тис.
грн., с.Цибулеве - 314,2 тис. грн., с.Суботці - 397,2 тис. грн., с. Дмитрівка 2859,4 тис. грн., с. Іванківці - 199,8 тис. грн.);
капітальний ремонт та відновлення 25 км мережі вуличного освітлення в
населених пунктах району, встановлено 416 одиниць світлоточок на загальну
суму 1621,3 тис. грн., у тому числі: Казарнянська сільська рада – 574,3 тис. грн.
(21 опора – сонячні батареї), Макариська сільська рада – 128,7 тис. грн.,
Петрівська сільська рада – 209,8 тис. грн., Трепівська сільська рада – 328,0 тис.
грн.;
поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – на суму 228,4 тис. грн.,
витрачено на утримання – 211,2 тис. грн.
Протягом 2017 року відповідно до державної програми "теплі" кредити у
районі оформили 23 родини, які впровадили заходи з енергоефективності на
суму 372,9 тис. грн..
У звітному періоді збільшено площу прийнятого в експлуатацію житла в
3,77 рази (536 кв.м. проти 142 кв.м. у 2016 році), обсяг прийнятого
в експлуатацію житла на 10 тис. населення склав 235,5 кв.м. проти 61,2 кв.м.
у 2016 році.
Рівень сплати за спожиті природний газ та електроенергію за
2017 рік склав відповідно 77,3 % та 111,2%.
У ІV кварталі 2017 року середній розмір заробітної плати штатних
працівників усіх галузей економіки району склав 6191,0 грн., що в 1,9 рази
перевищує розмір мінімальної заробітної плати або на 2991,0 грн. У порівнянні
з відповідним періодом 2016 року середній розмір заробітної плати в цілому по
району збільшився на 49,2%. Середньомісячна заробітна плата, нарахована на
одного штатного працівника по району перевищує прожитковий мінімум
(1762,0 грн.) у 3,5 рази або більше на 4459,0 грн.
У районі відсутня офіційна заборгованість із виплати заробітної плати на
економічно-активних підприємствах.
На ринку праці за 2017 рік у районі працевлаштовано на новостворені
робочі місця 83 особи проти 71 особи за 2016 рік, що становить 83,0% до
програмного показника (відповідно до Програми – 100 новостворених робочих
місця) та 116,9% до відповідного періоду минулого року.
Станом на 01 січня 2018 року на обліку Знам'янського міськрайонного
центру зайнятості в порівняні з відповідним періодом минулого року зменшено
кількість безробітних мешканців району на 9,6% (перебувало 462 безробітних
проти 511 станом на 01 січня 2017 року).
За направленням Знам'янського міськрайонного центру зайнятості
працевлаштовані 633 особи. На громадські роботи, фінансування яких
здійснюється за рахунок місцевого бюджету та Фонду загальнообов'язкового
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державного соціального страхування на випадок безробіття, направлено
257 особи.
У сфері соціального захисту громадян у 2017 році було розподілено,
підготовлено виплатних документів на загальну суму 115134,7 тис. грн.
(станом на 01 січня 2017 року – 106950,9 тис. грн.), в тому числі: державний
бюджет – 2076,0 тис. грн. (1852,3 тис. грн.), субвенції державного бюджету
місцевим бюджетам – 110986,1 тис. грн. (103675,6 тис. грн.), обласний
бюджет – 342,9 тис. грн. (259,6 тис. грн.), місцевий бюджет – 1729,7 тис. грн.
(1163,4 тис. грн.).
Станом на 01 січня 2018 року на обліку управління соціального захисту
населення райдержадміністрації перебувало 5588 домогосподарств, які є
користувачами субсидій по відшкодуванню витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу та твердого палива, що
становило 56,0% від загальної кількості домогосподарств району (9992).
Загальна сума призначених субсидій у 2017 році склала 50037,0 тис. грн.,
середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у 2017 році
становив 8954,4 грн.
Протягом звітного періоду вживалися заходи, спрямовані на поліпшення
надання послуг у сфері галузі освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної
культури та спорту та покращення матеріально-технічної бази закладів
соціальної сфери.
У галузі освіти відповідно законів України "Про освіту" та "Про повну
загальну середню освіту", з метою забезпечення належних умов
функціонування загальноосвітніх навчальних закладів району, затверджено
мережу закладів освіти району: 6 опорних навчальних закладів та 11 філій,
14 дошкільних навчальних закладів, 1 позашкільний навчальний заклад.
З метою надання якісних медичних послуг населенню Знам'янського
району та м. Знам'янка у 2017 році створено єдиний медичний простір шляхом
передачі Знам'янської центральної районної лікарні до комунальної власності
Знам'янської міської ради.
Відділом
(Центром)
надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації протягом 2017 року прийнято 7169 заяв (2016 рік - 6086)
від жителів району, надано 4544 консультацій (2016 рік – 4083). Виконкомами
сільських рад у повному обсязі забезпечено надання адміністративної послуги
щодо реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання громадян.
У районі продовжується процес децентралізації. Так, 29 квітня 2018 року
відбудуться вибори депутатського корпусу та голови Дмитрівської об'єднаної
територіальної громади.
Пантазіївська сільська рада приєднується до Новопразької селищної ради
Олександрійського району, вибори відбудуться 29 квітня 2018 року.
На інших територіях продовжуються обговорення пропозицій та
розглядаються варіанти об'єднання територіальних громад в межах району.
Станом на 01 січня 2018 року в районі функціонувало 10 прийомних
сімей та 8 дитячих будинків сімейного типу, в яких проживало 79 дітей-сиріт та
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дітей, позбавлених батьківського піклування (2016 рік: 10 прийомних сімей,
8 дитячих будинків сімейного типу – 84 дітей).
Підсумки минулого року закладають фундамент для забезпечення
збалансованого економічного і соціального розвитку території району у
2018 році, формують основу змін інфраструктури нової система охорони
здоров'я, сучасної школи, соціальної захищеності та благополуччя населення
району.
Відповідно до статей 18, 31, 35, 39, 41 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації", за результатами розгляду даного питання на засіданні
колегії райдержадміністрації 29 березня 2018 року, з урахуванням результатів
соціально-економічного розвитку району за 2017 рік та з метою забезпечення
позитивної динаміки розвитку галузей економіки району, соціальної сфери,
вирішення їх важливих питань та проблем:
1.
Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі бюджетним
установам та організаціям району, у межах повноважень вжити комплекс
заходів щодо:
забезпечення у повному обсязі виконання основних завдань і показників,
інвестиційних проектів та соціальних заходів, які визначені у розділі "Основні
завдання і показники розвитку міст і районів Кіровоградщини" програми
економічного і соціального розвитку області на 2018 рік, затвердженої
рішенням обласної ради від 22 грудня 2017 року № 143, програми економічного
і соціального розвитку Знам'янського району на 2018 рік, затвердженої
рішенням районної ради від 22 грудня 2017 року № 383 та проектів
регіонального розвитку, визначених у Плані 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 № 283 в
частині Знам'янського району;
забезпечення безумовного дотримання вимог Закону України
"Про публічні закупівлі", підзаконних нормативно-правових актів у сфері
закупівель та розпорядження голови обласної державної адміністрації від
16 серпня 2016 року № 343-р "Про здійснення публічних закупівель" під час
використання бюджетних коштів, зокрема:
використання усіма розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, які згідно з законодавством є замовниками, системи електронних
закупівель "ProZorro";
опублікування річних планів закупівель та/або додатків до річного плану,
у разі необхідності змін до них;
дотримання замовниками визначених Законом принципів публічних
закупівель.
2. Начальнику відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації Чубін І.Ю. забезпечити виконання заходів щодо:
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стабілізації цінової ситуації на продовольчому ринку району у 2018 році,
затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 13 лютого 2018 року № 74-р;
забезпечення виконання повноважень в частині підтримки малого та
середнього підприємництва відповідно до статті 19 Закону України "Про
місцеві державні адміністрації та Закону України "Про розвиток та державну
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні";
співпраці з Агенцією регіонального розвитку Кіровоградської області
щодо підготовки пріоритетних проектів регіонального розвитку та залучення
для їх реалізації коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних
фінансових організацій, інвестиційних ресурсів з державного бюджету та інших
джерел, не заборонених чинним законодавством; підтримки та належний
моніторинг реалізації таких проектів на території району;
здійснення постійного моніторингу привабливих земельних ділянок за
напрямком їх використання, які розташовані на території району, та
забезпечити вжиття послідовних заходів щодо підвищення рівня
поінформованості нових потенційних інвесторів та залучення їх на територію
району;
проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед суб'єктів малого
та середнього бізнесу про можливості отримання фінансової підтримки через
Регіональний фонд підтримки підприємництва в області та надання їм
допомоги у підготовці бізнес проектів;
приведення закладів тимчасового розміщення населення (готелі, зелені
садиби) у належний стан відповідно до вимог нормативно-правових актів
України, що регулюють їх діяльність, з метою забезпечення місцем проживання
під час проведення у 2018 році в області міжнародних та регіональних
презентаційних заходів їх учасників та гостей.
3. Начальнику відділу регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Бабіч Т.М., керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі, підприємств,
організацій, установ, закладів усіх форм власності спільно з органами місцевого
самоврядування району, в межах повноважень:
забезпечити організацію та проведення протягом квітня-травня
2018 року заходів всеукраїнської акції з благоустрою "За чисте довкілля", а
саме: ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, приведення до належного
стану прибудинкових територій, парків, вулично-дорожньої мережі, територій
підприємств, організацій, установ, житлового сектору, благоустрою
меморіальних комплексів, пам'ятників, кладовищ, поточних ремонтів вуличнодорожньої мережі, поліпшення зовнішнього освітлення, упорядкування та
створення нових зелених насаджень;
продовжити роботу щодо паспортизації звалищ твердих побутових
відходів, які діють без належного документального оформлення;
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сприяти залученню коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку району
у 2018 році;
продовжити проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед
населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків щодо
впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді, шляхом
отримання ними "теплих" кредитів;
забезпечити подальший контроль за станом оплати за спожиту
електроенергію, газ та житлово-комунальні послуги.
4.
Начальнику
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації Чорній Н.М.:
забезпечити скоординовану роботу щодо проведення комплексу веснянопольових робіт в оптимальні агротехнічні строки сільгосптоваровиробниками
району усіх форм власності та постійне обстеження стану посівів озимини та
ранніх зернових культур;
сприяти
сільгосптоваровиробникам
району
в
придбанні
високорепродукційного кондиційного насіннєвого матеріалу зернових та
технічних культур в науково-дослідних установах Національної академії
аграрних наук України; в оптимізації структури посівних площ
сільськогосподарських культур у поточному році та впровадженні науковообгрунтованої системи удобрення та інтегрованого захисту рослин;
забезпечити участь сільгосптоваровиробників району усіх форм власності
у ярмарках з продажу сільськогосподарської продукції з метою стабілізації
цінової ситуації на споживчому ринку району, області;
проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо механізму та
шляхів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників району
усіх форм власності в започаткуванні та подальшому розвитку тваринницької
галузі.
5.
Начальнику
фінансового
управління
райдержадміністрації
Бискуб Г.М., спільно з структурними підрозділами райдержадміністрації,
бюджетними установами та організаціями району – головними розпорядниками
коштів районного бюджету, рекомендувати сільським головам, в межах
повноважень, до кінця 2018 року вживати дієві заходи щодо:
перегляду рішень про місцеві бюджети на 2018 рік з метою встановлення
реалістичних планів за доходами та фінансуванням нагальних напрямків
видатків з урахуванням змін до Бюджетного кодексу України, відповідно до
яких надано право внесення змін до місцевих бюджетів за підсумками звітних
періодів;
забезпечення виконання затверджених показників по доходах місцевих
бюджетів, збереження позитивних тенденцій нарощування доходів;
ефективного розподілу понадпланових доходів та вільних залишків
коштів за напрямками видатків, у першу чергу спрямованих на:
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забезпечення бюджетними призначеннями видатків бюджетних установ
на заробітну плату та розрахунки за енергоносії і комунальні послуги, інші
захищені видатки (медикаменти, харчування,соціальні виплати тощо);
заходи з підготовки бюджетних установ до роботи в осінньо-зимовий
період та з енергозбереження;
проведення своєчасних і у повному обсязі розрахунків місцевих бюджетів
із виплати відпускних та оздоровчих педагогічним працівникам;
своєчасного фінансування видатків на оздоровлення та відпочинок дітей
у дитячих оздоровчих закладах;
цільового та ефективного використання субвенцій з державного бюджету
з дотриманням вимог відповідних порядків щодо їх використання.
6. Заступнику начальника - начальнику Знам'янського відділення
Олександрійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного
управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області Козіну П.І.,
за участю відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації,
бюджетних установ району та виконкомів сільських рад, забезпечити:
виконання у 2018 році доходів місцевих бюджетів усіх рівнів в обсягах,
доведених Головним управлінням Державної фіскальної служби у
Кіровоградській області, рішеннями районної та сільських рад;
вжиття заходів щодо скорочення податкового боргу по платежах до
місцевих бюджетів та упередження його зростання; детально опрацювати по
кожному платнику податку причини наявності податкового боргу за
податковими зобов'язаннями платників податків до бюджетів усіх рівнів та
вжити заходи щодо максимального його скорочення.
7. Першому заступнику голови районної державної адміністрації
Грінчак О.А., начальнику відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Сидоренко В.Г.:
забезпечити впровадження заходів з реалізації Концепції "Нова
українська школа";
вжити заходи щодо забезпечення закладів загальної середньої освіти
сучасним навчальним обладнанням відповідно до вимог навчальних програм
(навчальні кабінети, навчальне, мультимедійне та комп'ютерне обладнання
тощо).
8. Начальнику відділу культури і туризму райдержадміністрації
Волчку О.І. продовжити роботу з паспортизації та інвентаризації пам'яток
(об'єктів) культурної спадщини, передбачивши для цих цілей видатки з
місцевих бюджетів або за рахунок інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.
9. Першому заступнику голови районної державної адміністрації
Грінчак О.А., начальнику управління соціального захисту населення
райдержадміністрації Івановій А.І., начальнику управління агропромислового
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розвитку райдержадміністрації Чорній Н.М., начальнику відділу економічного
розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації Чубін І.Ю.,
начальнику відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації Бабіч Т.М.,
директору Знам'янського міськрайонного центру зайнятості Компанієць Л.В. у
межах повноважень продовжити тримати на особистому контролі:
забезпечення підвищення середньомісячної заробітної плати, звернувши
особливу увагу на недопущення скорочення працівників та переведення їх на
скорочену тривалість робочого часу;
забезпечення диференціації заробітної плати працівників, які отримують
заробітну плату на рівні мінімальної, за рахунок встановлення доплат,
надбавок, премій, залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної
роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці, із залученням коштів
місцевих бюджетів;
роботу робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та
зайнятості населення та міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення
реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та
дотримання норм законодавства;
забезпечення виконання запланованих на 2018 рік показників Програми
зайнятості населення, зокрема в частині працевлаштування населення на нові
робочі місця.
10. Директору Знам'янського міськрайонного центру зайнятості
Компанієць Л.В. вжити заходи щодо забезпечення у 2018 році:
формування банку вакансій для сприяння громадянам району у
працевлаштуванні;
участі в організації проведення громадських та інших робіт тимчасового
характеру;
організації професійного навчання безробітних з урахуванням поточної та
перспективної потреби ринку праці;
забезпечення проведення профорієнтаційної роботи з різними
категоріями населення.
11. Першому заступнику голови районної державної адміністрації
Грінчак О.А., начальнику управління соціального захисту населення
райдержадміністрації Івановій А.І.:
забезпечити дієвий контроль за призначенням субсидії на тверде паливо
та скраплений газ; перепризначенням житлової субсидії з травня 2018 року на
наступний термін;
забезпечити оздоровлення дітей віком від 7 до 17 років у стаціонарних
оздоровчих закладах; налагодити дієву співпрацю між усіма структурами,
причетними до організації оздоровлення та відпочинку дітей.
12. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації:
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від 15 квітня 2016 року № 103-р "Про підсумки
соціального розвитку району за 2015 рік";
від 05 вересня 2016 року № 234-р "Про підсумки
соціального розвитку району за січень-червень 2016 року";
від 27 грудня 2016 року № 382-р "Про підсумки
соціального розвитку району за січень-вересень 2016 року";
від 30 березня 2017 року № 84-р "Про підсумки
соціального розвитку району за 2016 рік";
від 31 травня 2017 року № 144-р "Про підсумки
соціального розвитку району за січень-березень 2017 року";
від 05 вересня 2017 року № 248-р "Про підсумки
соціального розвитку району за І півріччя 2017 року";
від 18 грудня 2017 року № 373-р "Про підсумки
соціального розвитку району за січень-вересень 2017 року".
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13. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

