від "03" вересня 2018 року

№ 249-р

КОНТРОЛЬ

м. Знам’янка

Про підсумки економічного
і соціального розвитку
Знам'янського району
за І півріччя 2018 року
Структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними
органами міністерств і відомств України в районі, органами місцевого
самоврядування району у звітному періоді вживались організаційні заходи,
спрямовані на забезпечення виконання основних показників, завдань
і проектів, визначених програмою економічного і соціального розвитку
Кіровоградської області на 2018 рік, затвердженою рішенням обласної ради
від 22 грудня року № 413 та програмою економічного і соціального розвитку
Знам'янського району на 2018 рік (далі – Програма), затвердженою рішенням
районної ради від 22 грудня 2017 року № 383. Важлива увага приділялась
фінансовому забезпеченню реалізації завдань Програми, яке передбачає
поєднання фінансового ресурсу із державного та місцевих бюджетів, приватних
інвестицій.
У січні-червні 2018 року, в порівняні з відповідним періодом минулого
року, забезпечено зростання:
обсягів сільськогосподарського виробництва по всіх категоріях
господарств на 24,1%, по сільськогосподарських підприємствах – на 50,3 % в
порівняні з відповідним періодом минулого року за рахунок збільшення
виробництва продукції рослинницької галузі в 4,1 рази (зернова група);
реалізації м'яса – на 29,7% (846 тонн проти 652,4 тонн);
індексу виробництва промислової продукції – на 13,5% у тому числі:
добувна галузь – 23,3 %, переробна галузь – 12,8%;
доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) до відповідного періоду
минулого року – на 13,0% (44,5 млн. грн. проти 39,4 млн. грн. у січні-червні
2017 року);
обсягу роздрібного товарообороту – на 42,1% (57,9 млн. грн. проти
48,0 млн. грн. за умов індексу споживчих цін порівняно з відповідним періодом
минулого року – 84,9%);
розміру середньомісячної заробітної плати – на 28,9% (7362,0 грн. проти
5711,0 грн. у квітні-червні 2017 року);
середньооблікової чисельності штатних працівників – на 4,4% (2904 осіб
проти 2803 осіб у квітні-червні 2017 року);
фонду оплати праці штатних працівників – на 33,7% (119,3 млн. грн. проти
89,3 млн. грн. у квітні-червні 2017 року);
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темпу співвідношення кількості працевлаштованих на новостворені робочі
місця до відповідного періоду минулого року – на 90,9%;
виконання річного завдання працевлаштованих на новостворені робочі
місця – на 14,5 %;
обсягу введення в експлуатацію житла – в 5,1 рази;
рівня оплати за спожиту електроенергію – на 9,4%.
У звітному періоді, у порівняні з початком року, зменшено податковий
борг до зведеного бюджету на 387,8 тис. грн., розмір якого станом на 01 липня
2018 року становить 2095,5 тис. грн., у тому числі: до державного бюджету
зменшено на 65,9 тис. грн. і становить 532,1 тис. грн., обсяг до місцевого
бюджету – на 3211,6 тис. грн. і становить1563,4 тис. грн.
У той же час:
не досягнуто рівня минулого року по обсягах реалізації промислової
продукції (- 9,1 млн. грн.) та зменшено обсяг реалізації промислової продукції у
розрахунку на одиницю населення на 378,3 грн. (1803,8 грн. проти 2181,8 грн.)
через зменшення реалізації цукру;
зменшено обсяг капітальних інвестицій на 60,0% (36,9 млн. грн. проти
92,4 млн. грн.) та обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення – на
59,5% (1623,9 грн. проти 4012,9 грн.);
залишається низькою питома вага паспортизованих місць видалення
відходів до загального обсягу місць – 7,7%;
не забезпечено повноти розрахунків з початку звітного періоду за
спожитий природний газ – 66,2%.
Станом на 01 липня 2018 року порівняно з відповідним періодом
2017 року зменшено:
в усіх категоріях господарств поголів’я великої рогатої худоби – на 28,8%
(2571 гол. проти 3609 гол.), у тому числі: корів – на 26,3% (1669 гол проти
2264 гол.), поголів'я свиней – на 7,6% (18356 гол. проти 19857 гол.);
в сільськогосподарських підприємствах поголів'я свиней – на 6,2%
(13683 гол. проти 14595 гол.).
Соціально важливе значення для розвитку бюджетної сфери району має
залучення інвестиційних ресурсів із різних джерел фінансування, загальна
вартість яких склала 9323,2 тис. грн. Обсяг залучених коштів державного
бюджету склав 3867,3 тис. грн., за умов співфінансування з районного бюджету
– 655,7 тис. грн. та місцевого бюджету – 435,0 тис. грн. (загальна вартість
склала 4958,0 тис. грн.), а саме:
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня
2018 року № 423-р за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій виділено 1510,0 тис. грн.:
придбання вуличних тренажерів для опорного навчального закладу
"Суботцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Знам'янської районної ради
Кіровоградської області" – 160,0 тис. грн. (державний бюджет (далі – ДБ) –
110,0 тис. грн., районний бюджет (далі – РБ) – 50,0 тис. грн.);
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енергоефективні заходи в опорному навчальному закладі "Дмитрівська ЗШ
І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка Знам'янської районної ради Кіровоградської
області" – проведення капітального ремонту покрівлі та утеплення даху –
1450,0 тис. грн. (ДБ – 1400,0 тис. грн., РБ – 50,0 тис. грн.);
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":
збудований спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним
покриттям в опорному навчальному закладі "Петрівський навчально-виховний
комплекс "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської області" –
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
Знам'янської районної ради Кіровоградської області" – 1699,0 тис. грн. (ДБ –
1517,8 тис. грн., РБ – 181,16 тис. грн.);
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)
облаштований тренажерний зал у Казарнянському сільському клубі –
150,0 тис. грн. (ДБ – 90,0 тис. грн., МБ – 60,0 тис. грн.).
Сума освоєних коштів станом на 31 серпня 2018 року становить
3348,0 тис.грн.
За рахунок коштів місцевих бюджетів виконані роботи на суму
4365,2 тис.грн., найбільші із них:
ремонт харчоблоку опорного навчального закладу "Мошоринська ЗШ І-ІІІ
ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської області" – 210,0 тис. грн.;
ремонт харчоблоку, коридору та встановлення вхідних дверей в опорному
навчальному закладі "Суботцівська ЗШ І-ІІІ ступенів Знам'янської районної
ради Кіровоградської області" – 267,7 тис. грн.;
капітальний ремонт покрівлі та утеплення даху у філії "Новороманівський
навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів" опорного навчального закладу "Суботцівська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Знам'янської районної ради
Кіровоградської області" – 500,0 тис. грн.;
капітальний ремонт покрівлі будівлі опорного навчального закладу
"Богданівська загальноосвітнья школа І-ІІІ ст. №1 ім.І.Г.Ткаченка Знам'янської
районної ради Кіровоградської області" (корпус 2) – 1042,5 тис. грн.;
поточний ремонт їдальні, заміна дверей вхідної групи та придбання
електричної плити в "Опорному навчальному закладі "Петрівський навчальновиховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської області" –
133,9 тис. грн.;
капітальний
ремонт
приміщення
в
медичній
амбулаторії
с. Мошорине та встановлення паркану – 324,8 тис. грн.;
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капітальний ремонт Костянтинівського фельдшерського пункту –
270,0 тис. грн.;
поточний ремонт системи водопостачання, водовідведення та придбання
меблів, устаткування, обладнання для медичної амбулаторії с. Дмитрівка –
231,0 тис. грн.;
поточний ремонт приміщення та встановлення паркану у Веселокутському
фельдшерському пункті – 169,8 тис. грн.;
поточний ремонт приміщення та системи опалення Іванковецького
сільського клубу – 415,8 тис. грн.;
ремонт глядацького залу (250,0 тис. грн.) та заміна вікон на
металопластикові (54,0 тис. грн.) у Пантазіївському сільському клубі;
капітальний ремонт даху адміністративної будівлі Диківської сільської
ради – 495,7 тис. грн.
Крім того, в стадії реалізації за кошти державного та районного
бюджетів проводиться капітальний ремонт приміщення спортивного залу
районного будинку культури в с. Богданівка, сума освоєних коштів склала
2465,8 тис. грн. (ДБ – 2369,7 тис. грн., РБ – 96,1 тис. грн.).
У звітному періоді вжиті заходи щодо поліпшення матеріально-технічної
бази опорних закладів, створення сучасного освітнього простору у рамках
програми "Новий освітній простір" та забезпечено придбання сучасного
навчального обладнання відповідно до вимог навчальних програм. У рамках
реалізації Концепції "Нова Українська школа" придбані нові сучасні парти на
суму 595,1 тис. грн., комп'ютерне обладнання – 539,9 тис. грн., дидактичний
матеріал – 289,0 тис. грн.
Вживаються заходи щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів
первинної ланки охорони здоров'я. На території району передбачається
будівництво сільських лікарських амбулаторій у селах Володимирівка та
Трепівка, загальна вартість робіт складе 7054,02 тис. грн.
За І півріччя 2018 року в рамках виконання урядової програма "Доступні
ліки" жителі району отримали ліки на суму 287,8 тис. грн.
У І півріччі 2018 року оновлений машинно-тракторний парк
сільськогосподарських підприємств на суму 26,5 млн. грн. (І півріччя 2017 року
– 72,9 млн. грн.) придбано 7 одиниць техніки (І півріччя 2017 року – 10)
та 4 одиниці сільськогосподарського обладнання (І півріччя 2017 року – 18).
За січень-червень 2018 року виконаний поточний ремонт вуличнодорожньої мережі населених пунктів району за рахунок коштів місцевих
бюджетів обсягом 39,8 тис.м2 на загальну суму 2655,96 тис. грн. (завдання –
6525,4 тис. грн.), на утримання – 1192,0 тис. м2,. витрачено 242,0 тис. грн.
(завдання – 480,0 тис. грн.).
Виготовлена проектно-кошторисна документація та оголошено проведення
тендерних процедур щодо визначення підрядної організації на ремонт
автомобільних доріг загального користування місцевого значення району,
загальна вартість яких передбачена в розмірі 12785,79 тис. грн. (126,0 км).
Вживалися заходи щодо залучення потенційних інвесторів з розміщення та
будівництва об'єктів альтернативної енергетики – сонячних електростанцій на
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територіях Богданівської сільської ради – ТОВ "Знам'янська енергетична
компанія (10,87 га), Петровської – ТОВ "Укррос-транс" (1,76 га), Диківської –
ТОВ "Солар Фарм-8" (72,62 га).
Відповідно до статей 18, 31, 35, 39, 41 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації", за результатами розгляду даного питання на засіданні
колегії райдержадміністрації 31 серпня 2018 року, з урахуванням результатів
соціально-економічного розвитку району за січень-червень 2018 року та з
метою забезпечення позитивної динаміки розвитку галузей економіки району та
соціальної сфери, вирішення їх важливих питань та проблем у вересні-грудні
2018 року:
1. Звернути увагу на недостатній рівень показників соціальноекономічного розвитку району порівняно з відповідним періодом минулого
року щодо:
1) значного зменшення обсягів освоєних капітальних інвестицій
сільськогосподарськими підприємствами району, зменшення поголів'я великої
рогатої худоби по всіх категоріях господарств та свиней по
сільськогосподарському
підприємству
–
начальника
управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації Чорної Н.М.;
2) недосягнення рівня минулого року по обсягах реалізації промислової
продукції – начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та
інфраструктури райдержадміністрації Чубін І.Ю.;
3) незабезпечення повноти розрахунків за спожитий природний газ,
низький рівень паспортизованих місць видалення відходів – начальника відділу
регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації Бабіч Т.М.
2.
Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі спільно з
органами місцевого самоврядування району:
1) вжити заходи щодо забезпечення у ІІ півріччі 2018 року позитивної
динаміки показників оцінки стану соціально-економічного розвитку району у
відповідних сферах діяльності, затверджених розпорядженням голови
облдержадміністрації від 20 січня 2016 року №19 "Про проведення моніторингу
та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики"
(із змінами);
2) забезпечити виконання в повному обсязі завдань і заходів, визначених
програмою економічного і соціального розвитку Знам'янського району
на 2018 рік, затвердженою рішенням районної ради від 22 грудня 2017 року
№383;
3) продовжити 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:
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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.
3.
Начальнику
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації Чорній Н.М. вжити невідкладних заходів щодо:
1) своєчасного проведення комплексу осінньо-польових робіт, пов'язаних
із збиранням пізніх сільськогосподарських культур, посівом озимих культур,
оранкою зябу;
2) виконання завдань по обсягах виробництва сільськогосподарської
продукції та забезпечення вичерпної звітності сільгосптоваровиробників по
обсягах виробленої продукції;
3) формування у повному обсязі насіннєвого фонду, забезпечення потреб
сільгосптоваровиробників паливно-мастильними матеріалами;
4) забезпечення своєчасності та повноти проведення розрахунків за оренду
землі та майна у 2018 році відповідно до вимог чинного законодавства України
та умов укладених договорів.
4. Першому заступнику голови районної державної адміністрації
Грінчак О.А., начальнику управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації Чорній Н.М., начальникам відділів: культури і туризму;
економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації
Волчку О.І., Чубін І.Ю., в межах повноважень, здійснити організаційні заходи
щодо забезпечення участі підприємств району у Міжнародній агропромисловій
виставці "AGROEXPO – 2O18", презентації потенціалу району та участі у
Покровському ярмарку з урахуванням агропромислового, економічного,
інвестиційного, культурного потенціалу району.
5.
Начальнику
фінансового
управління
райдержадміністрації
Бискуб Г.М продовжити:
1) у межах повноважень, здійснення особистого контролю стану
розрахунків із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та за
спожиті енергоносії і комунальні послуги в бюджетній сфері, не допускаючи
виникнення кредиторської заборгованості із зазначених виплат протягом
2018 року;
2) спільно з головними розпорядниками коштів районного бюджету,
виконкомами сільських рад району, у межах повноважень, забезпечення
здійснення заходів щодо:
запровадження постійного моніторингу залишків коштів на рахунках
розпорядників коштів бюджетів з метою ефективного управління фінансовими
ресурсами;
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контроль за цільовим, ефективним та у повному обсязі використанням у
2018 році коштів субвенцій з державного бюджету з дотриманням вимог
відповідних порядків 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,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі та органів
місцевого самоврядування району, у межах повноважень:
1) 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;
2) вжити заходи щодо подальшого скорочення податкового боргу по
платежах до місцевих бюджетів та упередження його зростання.
7. Начальнику відділу регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Бабіч Т.М. продовжити:
1) здійснення контролю за станом оплати за спожиту електроенергію, газ,
житлово-комунальні послуги та введення в експлуатацію житла;
2) спільно з керівникам бюджетних установ району – забезпечення
виконання в повному обсязі проектів соціального спрямування, фінансування
яких передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 червня
2018 року № 423 "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій" та завершення заходів з підготовки
організацій та установ до нового опалювального періоду 2018/2019 року
(підготовка котелень, інженерних мереж, а також заготівля нормативних
запасів палива);
3) спільно з виконкомами сільських рад – забезпечення виконання
запланованих на 2018 рік робіт з капітального і поточного ремонтів та
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а
також ефективного і у повному обсязі використання передбачених на ці цілі
коштів обласного і місцевих бюджетів.
8. Начальнику відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації Чубін І.Ю., з метою підвищення рівня інвестиційної
привабливості району, на офіційному веб-сайті департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації у рубриці "Зовнішні зносини та
зовнішньоекономічна діяльність" та інвестиційному веб-сайті "Центральноукраїнський інвестиційний портал" постійно оновлювати інвестиційні
пропозиції, у тому числі інформацію про земельні ділянки, які можна
запропонувати інвесторам.

8

9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Грінчак О.А. та керівника
апарату районної державної адміністрації Слюсаренко О.О. відповідно до
розподілу функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

