Підсумки економічного і соціального розвитку за 2014-2018
роки та
стратегічні завдання щодо забезпечення сталого розвитку
району у 2019-2021 роках
Результати розвитку території впродовж 2014-2018 років свідчать про
наявність позитивних тенденцій у реальному секторі економіки, поступовому
відновленні споживчої активності населення, поліпшенні матеріальнотехнічного стану об'єктів соціальної сфери та інфраструктури сіл району.
Динамічно поєднані всі складові економічного, суспільного та
політичного життя, які ґрунтуються на принципах втілення в життя реформ,
ініційованих Президентом України та Кабінетом Міністрів України, їх
практичної реалізації на місцях досягнуто завдяки співпраці між
райдержадміністрацією, районною радою, депутатами всіх рівнів, сільськими
головами, бізнесом та громадою, яка дала змогу протягом звітних років
розвивати всі без винятку галузі: освіту, медицину, культуру, фізичну
культуру і спорт, житлово-комунальне господарство та інші.
Висловлюю подяку всім без винятку, хто вболіває за Знамянщину,
працює на її розвиток.
РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
Знам янський район є сільськогосподарським .
В районі працює 114 агропромислових формувань, в т.ч. 85
фермерських
господарств,
які
забезпечують
виробництво
сільськогосподарської продукції.
Проте в пріоритеті залишається галузь рослинництва, яка є базовою і
виробництво продукції якої має сезонний характер.
Підприємства району є сировинними придатками, тому особливо
гострою залишається відсутність переробки сільськогосподарської
продукції.
Більша частина сільськогосподарських підприємств район взагалі не
приділяє уваги розвитку галузі тваринництва і як наслідок : в районі
відсутнє вирощування великої рогатої худоби, птахівництво.
І тільки одне підприємство району ТДВ "Колос" в своїй діяльності
перевагу надає розвитку галузі тваринництва та займається вирощуванням
свиней, поголів'я яких становить 14,8 тис. голів.
Тому необхідні конкретні кроки щодо розвитку тваринницької галузі
та створення розгалуженої системи переробки продукції сільського
господарства, що дозволить виробляти продукцію з додатковою вартістю та
забезпечить збільшення доходів підприємств, додаткові робочі місця і
надходження до бюджетні всіх рівнів.
Район займає провідне місце по створенню та фінансовій підтримці
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та перше місце по
кількості створених кооперативів.
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На даний час у районі активно працюють
чотири
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи:
СОК "Казарнянський добробут" та СОК "Іванковецький
світанок", які займаються відповідно збиранням молока та переробкою
його за сучасними технологіями;
СОК "Поміч" – здійснює послуги населенню по обробці землі;
СОК "Лісовичок" - займається садівництвом.
Галузь промисловості реального сектору економіки представлена
шістьма підприємствами, серед яких успішно працюють державні
підприємства ДП "Чорноліське лісове господарство" та "Знам'янський
кар'єр", кількість працюючих на яких більше 400 чоловік, що становить 31,6
% до загальної кількості працюючих на економічно-активних підприємствах
району (1267 чол.).

ДП "Чорноліске господарство"
На території району знаходиться державне підприємство"Чорноліське
лісове господарство", основною діяльністю якого є охорона та захист лісу,
лісовідновлення та лісорозведення, вирощування високопродуктивних
насаджень за умов раціонального використання наявних лісових ресурсів
району, збереження природного різноманіття в насадженнях, здійснення
заходів з оздоровлення лісів. Загальна площа лісового фонду становить 19
тис. 153 га..
Але на сьогоднішній день у підприємства є глобальна проблема яка є
загальнорайонною
–
СТВОРЕННЯ
Національного
парку
"Чорноліський".
Питання щодо створення Національного парку "Чорноліський" (далі –
Парк) порушується ще з 2006 року.
Після вивчення даного питання органи влади різного рівня дійшли до
висновку про недоцільність його створення, про що свідчить рішення
Знам'янської районної ради від 28 жовтня 2006 року за №101.
Міністерством охорони навколишнього природного середовища
України (лист від 13 березня 2007 року №2487-к/28-3,6) підтвердило
недоцільність створення Парку.
На сьогоднішній день більша частина (90,0%) археологічних та
історико-культурних цінностей лісового масиву зосереджено вже в існуєчих
об'єктах природно-заповідного фонду:
ландшафтному
заказнику
загальнодержавного
значення
"Чорноліський" та Гідрологічній пам'ятці природи загальнодержавного
значення "Болото"Чорний ліс".
І в якому вони знаходяться стані ми добре знаємо:
внаслідок повної заборони проведення окремих рубок спостерігається
катастрофічне
погіршення санітарного стану лісу на території
заповіднику.

3

Другий рік поспіль
ДП "Чорноліський лісгосп" не може
отримати вчасно від Міністерства екології та природних ресурсів України
ліміт на прибирання повалених та всихаючих дерев.
Є думка, що після створення Парку та при такому порядку отримання
дозволів така участь спіткає весь лісовий фонд ДП "Чорноліске лісове
господарство" ( 19 тис. 153 га.), яке зараз є:
основним бюджетоутворюючим підприємством району, питома вага
якого в загальному обсязі надходжень до держбюджету – 67,5 %, до
місцевого -32,5%.;
на підприємстві працює 170 чоловік, які отримують економічнообгрунтовану заробітну плату;
щоб забезпечити подальший розвиток підприємства та працюючих
заробітною платою, керівництво підприємства постійно знаходиться в
пошуках новітніх технологій та нових видів діяльності, що є запорукою
успіху діяльності підприємства:
керівництво підприємства робить ставку на безвідходне виробництво:
придбано подрібнювач деревини для переробки лісових відходів та
виготовлення технічної тріски, яку закуповують для опалення соціальних
закладів області;
запустили лінію по виготовленню брикетів для опалення з тирси;
крім того, підприємством створено торговельно-розважальний павільйон
магазину "Лісовичок";
має тепличне господарство;
вирощує квіткову та ягідну продукцію,
закладено плантацію фундуку.
Одночасно
хочу сказати,
що
підприємство
дотримується
загальновизнаних
стандартів
щодо
управління
лісами
та
лісокористування на засадах сталого розвитку, забезпечення
економічного,
екологічного
збалансованого
ведення
лісового
господарства.
БЮДЖЕТНА СФЕРА
Економічно-активні підприємства реального сектору економіки є
основними платниками до бюджетів усіх рівні, за рахунок яких є можливість
покращувати інфраструктуру населених пунктів району та соціальнокультурної сфери.
За останні 5 років вдалося досягти певних результатів.
В районі у 2017 році в рамках впровадження реформ у галузі освіти
створена нова мережа закладів освіти, яка за кількісними
характеристиками відповідає освітнім запитам населення.
В районі функціонує 32 навчальних закладів:
6 опорних навчальних закладів та 11 філій, із яких 4 НВК;
14 дошкільних навчальних закладів,
1 позашкільний навчальний заклад – РЦДЮТ (районний центр
дитячої та юнацької творчості).
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На початок 2018/2019 років в загальноосвітніх
навчається 2450 учнів.

закладах

району

Освітянська галузь та робота с молоддю є пріоритетною для районної
державної адміністрації.
У центрі уваги залишається питання якості освітніх послуг, створення
умов, які забезпечують виявлення і розвиток обдарованих дітей, реалізація їх
потенційних можливостей, підтримка матеріальнотехнічної бази навчальних
закладів - одне з пріоритетних завдань влади.
У 2014 році вперше на преміювання дітей - переможців (олімпіад і
різноманітних конкурсів) були виділені кошти з районного бюджету, які
тепер виплачуються щорічно.
Активно працює Знам’янський районний парламент дітей: успішно
реалізовано чотири проекти:
"Батьківщина починається з тебе",
"Найтанцювальніша школа району",
"Пам’ятати, щоб жити",
"Я маю право!".
На обласному рівні оцінено роботу районного парламенту та його
членів, про що свідчить обрання Бачковської Ірини за результатами роботи
виборчої сесії головою Комісії культури та дозвілля Кіровоградського
обласного центру дитячої та юнацької творчості.
Щорічно, в рамках відзначення Дня Європи в Україні та з метою
формування у підростаючого покоління європейського мислення
проводиться районний фестиваль "Єврофест", колоритність та
різноманітність якого приваблює увагу дітей та дорослих району.
З дитинства дітям прищеплюється любов до природи та рослин. На
території району працює 8 учнівських лісництв, якими опікуються фахівці
лісгоспу. Одне із них - Богданівське учнівське лісництво, гідно представило
рідну Кіровоградщину на XIІ Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв
на Сумщині, продемонструвавши високий рівень підготовки та була
відзначена грамотою за зайняте третє місце у виставці-презентації досягнень
учнівських лісництв.
За особливі здобутки в галузі освіти та вихованні підростаючого
покоління
педагогічні
працівники
району
нагороджуються
районними преміями ім. В.О. Сухомлинського та імені І.Г. Ткаченка,
розмір яких із 2016 року збільшився від 300 грн. до 2500 грн..
З 2018 року педагогічним працівникам району відшкодовуються
витрати за проїзд до місця роботи.
Військово-патріотичне виховання
Особлива увага приділяється військово-патріотичному вихованню
учнів шкіл району.
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У районі функціонує районна координаційна рада з питань
національно-патріотичного виховання, до діяльності якої залучено
громадських активістів, які мають досвід у сфері національно-патріотичного
виховання дітей та молоді.
Діти беруть активну участь:
в районному етапі обласного фізкультурно-патріотичного фестивалю
школярів України "Козацький гарт";
районному і обласному етапах всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри "Сокіл"("Джура");
військово-патріотичних зборах учнівської молоді на базі військової
частини А1201.
Якість навчання неможлива без створення належних умов та
покращення матеріально-технічного стану об'єктів галузі освіти.
Пріоритетним напрямком держави є ефективне використання теплової
енергії та збільшення енергоефективності.
Так в в галузі освіти в період з 2014 по 2018 роки були реалізовані
наступні завдання:
1) Здійснено капітальні ремонти покрівель та утеплення дахів в 7
закладах:
ОНЗ Мошоринська ЗОШ,
ОНЗ Дмитрівська ЗОШ,
ОНЗ Богданівська ЗОШ початковий корпус
філія Казарнянська ЗОШ
філія Дмитрівська ЗОШ
Новороманівський НВК
В 2019 році передбачено кошти з Державного бюджету на ремонт
покрівлі ОНЗ Петрівський НВК.
2) Проведено заміну старих дерев'яних вікон на енергоефективні
металопластикові в:
ОНЗ Трепівська ЗОШ,
ОНЗ Богданівська ЗОШ,
ОНЗ Петрівський НВК
філія Дяківська ЗОШ.
3) Проводилась системна робота
харчування загальноосвітніх закладів:

по

покращенню

об'єктів

за період з 2017 року були відремонтовані харчоблоки та їдальні в:
ОНЗ Мошоринська ЗОШ,
ОНЗ Суботцівська ЗОШ
ОНЗ Петрівський НВК,
ОНЗ Дмитрівська ЗОШ,
ОНЗ Богданівська ЗОШ;
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4) Здійснено будівництво, реконструкцію та заміну приладів
опалення :
побудовано міні-котельню на твердому паливі в ДНЗ "Барвінок"
с.Мошорине ( 858,4 тис.грн.);
здійснено реконструкцію котельні ОНЗ "Петрівський НВК ( 1007,0
тис.грн.);
встановлено котли у філії Богданівська ЗОШ (153,4 тис. грн.);
встановлені котли з хімічною водоочисткою в ОНЗ "Мошоринська ЗОШ
(213,0 тис. грн.).
5) Придбано 3 шкільних автобуси:
2 для ОНЗ "Дмитрівська ЗОШ (1320, тис.грн. +1699 тис.грн.)
1 для філії " Диківська ЗОШ (1320,0 тис.грн.)
6) У звітному періоді
навчальних закладів освіти :

відбулося

масштабне

придбання

для

обладнання кабінетів
шкільних парт,
комп'ютерної техніки,
мультимедійні дошки та інше
на загальну суму 3 млн. 611 тис.грн..
У 2018 році 19 перших класів району працюють у форматі Нової
української школи.
За кошти державної субвенції придбано також:
нові сучасні парти,
комп'юторну техніку,
багатофункціональні прилади,
ламінатори, проектори, екрани,
закуплено дидактичний матеріал.
В районі проводиться також системна робота по створенню
належних умов перебування дітей в дошкільних навчальних закладах,
загальна сума витрат за період з 2014 по 2018 роки становить
3 млн. 768,6 тис.грн..
Майже у всіх населених пунктах встановлені ігрові майданчики

СПОРТ
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Не можливо побудувати здорове суспільство без приділення належної
уваги здоров"ю дітей.
Проект «Здоров’я наших дітей», який ініційований головою
Кіровоградської ОДА Сергієм Кузьменком, є одним із пріоритетних напрямів
реформування виховання учнів, і передбачає забезпечення повноцінного
фізичного розвитку дітей, охорона та зміцнення їхнього здоров’я, гарні
умови для розвитку фізкультури і спорту.
В районні створена та працює Знам'янська районна комплексна дитячоюнацька спортивна школа (ДЮСШ) та Знам'янська районна організація
Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос".
Одним із самих успішних видів спорту є велоспорт, тренером якого є
Вадим Миколайович Кива.
Розвиток велоспорту на території району всебічно підтримує
керівництво сільськогосподарського ТОВ "Рос Агро".
У 2017 році за ініціативою районної державної адміністрації та
районної ради прийнято рішення про встановлення у Знам’янському районі
стипендії за високі спортивні досягнення.
Важливою складовою закріплення успіхів в галузі спорту є
розвиток спортивної інфраструктури.
До 2016 року в районі не було жодного сучасного спортивного об'єкту.
На сьогоднішній день в районі збудовано 3 футбольних поля зі
штучним покриттям:
на території ОНЗ Дмитрівсьа ЗОШ та Петрівський НВК в с. Мошорине,
крім того в с. Мошорине побудовано тренажерний зал за рахунок коштів
ТОВ "Рос Агро".
Також в деяких населених пунктах встановлено вуличні тренажери
(с.Суботці, с.Дмитрівка, с.Богданівка, с.Пантазіївка, тренажерне обладнання
у філії Казарнянська ЗОШ).
В районі з 2016 року реалізується масштабний проект по відновленню
майже зруйнованого спортивного залу в районному будинку культури с.
Богданівка.
На даний час роботи майже завершено: облаштувано душові,
роздягальні, службові кабінети та сам спортивний зал, купується спортивне
обладнання та інвентар.
Розміщення спортивної школи планується в оновленій спортивній
інфраструктурі, відкриття якого передбачається на кінець лютого місяця
цього року. Загальна вартість проекту спортивного комплексу склала
близько 4 млн. грн.
Аналізуючи підсумки звітного періоду, нам вдалося не лише
забезпечити стабільну роботу галузі, а й зробити реальні кроки щодо
модернізації багатьох освітніх ланок, а саме видатки за останні 5 років на
оновлення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів в
закладах освіти склали 30 млн.755,7 тис.грн..
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За роками - на екрані:
2014 рік - 1 млн. 222,8 тис.грн.;
2015 рік - 2 млн. 710,7 тис.грн.;
2016 рік - 9 млн. 678,0тис.грн.
2017 рік - 3 млн. 27,4 тис.грн.;
2018 рік - 13 млн. 916,8 тис.грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
На території району до створення у 2017 році єдиного медичного
простору надання медичної допомоги здійснювала Знам'янська центральна
районна лікарня, яка перебула у власності району.
На сьогоднішний день комунальне некомерційне підприємство
"Знам’янський районний центр первинної медико-санітарної допомоги"
Знам'янської районної ради" надає первинну медичну допомогу жителям
району та жителям міста Знам'янка.
Мережа первинної медичної допомоги складається із 12 амбулаторій
загальної практики-сімейної медицини та 20 фельдшерських пунктів.
На території району активно впроваджується урядова програма
"Доступні ліки". За 2017-2018 роки пацієнти отримали безкоштовно ліки на
суму 988,2 тис. грн.
Медичні заклади району також потребують оновлення та придбання
сучасного обладнання .
Так за останні п'ять років здійснено:
будівництво блочно-модульної котельні Знам'янської районної
центральної лікарні – 2994,3 тис.грн.;
в рамках проекту голови Кіровоградської облдержадміністрації
"Здоров'я наших дітей" відремонтовано дитяче відділення центральної
районної лікарні та придбано меблі для нього - 1005,1 тис.грн.;
відремонтовано приміщення медичних амбулаторій:
с.Дмитрівка - 1 млн.805 тис.грн.,
с. Мошорине 1 млн. 316,9 тис.грн.,
с. Богданівка – 527,3 тис.грн.,
продовжується ремонт амбулаторії в с. Диківка;
здійснено ремонти фельдшерських пунктів:
в с.Веселий Кут - 424,2 тис.грн.,
в с.Казарня.– 246,1 тис.грн.,
в с. Костянтинівкак - 270, тис.грн..
В рамках реалізації президентської програми "Доступна медицина"
завершується будівництво нових амбулаторій загальної практики-сімейної
медицини в с.Володимирівка (4 млн. 518 тис.грн.) та с.Трепівка (4 млн. 453
тис.грн.)
Також в кінці 2018 року для цих амбулаторій придбано два медичні
службові автомобілі (1 млн. грн.)
Загальна вартість
оновлення медичних закладів та придбання
медичного обладнання для них становить 25 млн.296,1 тис.грн

9

За роками - на єкрані:
2014 рік - 1 млн. 110,0 тис.грн.;
2015 рік - 4 млн. 404,0 тис.грн.;
2016 рік - 2 млн. 135,7 тис.грн.
2017 рік - 3 млн. 712,1 тис.грн.;
2018 рік - 13 млн. 940 тис.грн. амбулаторії машини

КУЛЬТУРА
Розвиток культури району спрямований на відродження і збереження
національної української культури, забезпечення вільного розвитку
культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності усіх видів
культурних послуг, сприяння збереженню культурної спадщини,
розроблення і здійснення заходів для розвитку туризму.
Незважаючи на недостатність фінансових ресурсів місцевих бюджетів
району в районі збережено мережу закладів культури.
З метою розвитку творчих здібностей дітей в районі функціонують дві
музичні школи в с. Богданівна та с. Суботці. Учні наших шкіл гідно
представляють район на фестивалях і конкурсах різного рівня.
Також вже втретє в районі проводиться Фестиваль народної творчості
"Чута-Фест", метою якого є відродження та популяризації народних
промислів та туристично-рекреаційних об’єктів району.
Цей захід приваблює своєю неординарністю і гармонійно поєднується з
місцевістю.
Учасниками заходу стали близько ста народних майстрів декоративноужиткового мистецтва, більше чотирьохсот самодіяльних аматорів району,
області та інших регіонів України.
На організацію Фестивалю з районного бюджету було направлено
коштів в розмірі близько 200 тис. грн.
У нелегкий для нашої країни час, усвідомлюючи необхідність
виховання національної свідомості, патріотизму, духовного збагачення
підростаючого покоління та молоді, ми докладаємо зусиль не лише для
збереження, а і примноження та розвитку галузі культури нашого району.
Так за звітний період за рахунок коштів місцевих бюджетів
проведено наступні роботи:
відремонтовано Іванковецький сільський клуб – 1 млн.825,4 тис.грн.;
здійснено капітальний ремонт фасаду та прибудинкової території
Суботцівсьокго сільського будинку культури -949,9 тис.грн.;
поточні ремонти сільських будинків культури в: с. Диківка 220,0
тис.грн., с. Мошорине – 400 тис.грн
придбано музичні інструменти - 155,3 тис.грн.
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Загальна вартість заходів щодо поліпшення матеріальнотехнічної бази закладів культури становить 8 млн. 225,7 тис.грн. .
За роками - на єкрані:
2014 рік - 252,7 тис.грн.;
2015 рік - 428,6 тис.грн.;
2016 рік - 1 млн.477,0 тис.грн.
2017 рік - 3 млн. 187,9 тис.грн.;
2018 рік - 2 млн. 879,5 тис.грн.

ІНФРАСТРУКТУРА
Освітлення
Важливим фактором розвитку інфраструктури населених пунктів є
відновлення мережі вуличного освітлення.
У 2014-2018 роках на відновлення та нове будівництво вуличного
освітлення витрачено 4 млн. 484,1 тис.грн.;
введено в експлуатацію 166,2 км мереж;
встановлено 1378 світлоточок.

Дороги
У 2014-2018 роках на капітальний ремонт комунальних доріг району
було витрачено 4 млн. 611 тис.грн.;
на поточний ремонт та утримання - 19 млн. 786 тис.грн.
За кошти сільських рад району виконано ремонт районних доріг
загального користування місцевого значення на суму 2 млн. 525 тис.грн.
У 2018 році було завершено будівництво автомобільної дороги в
обхід м. Знам'янка (3 км).
Ця дорога є першим за останні роки новим масштабним будівництвом
обходу міста, побудованою за кошти Державного бюджету.

"Університет ІІІ віку"
Окремо хочу зазначити, що в районі значна увага приділяється роботі
з людьми поважного віку.
Так на території району працює територіальний центр соціального
обслуговування населення (надання соціальних послуг), в підпорядкуванні
якого знаходяться 2 стаціонарні відділення для постійного проживання в селі
Дмитрівка та селі Мошорине.
Так у 2017 році було здійснено "великий проект" по капітальному
ремонту будівлі стаціонарного відділення в селі Дмитрівка загальною
вартістю - 6 млн. 503,3 тис. грн..
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Також
було
здійснено капітальний ремонт стаціонарного
відділення в селі Мошорине загальною вартістю 962,8 тис.грн. та придбано
легковий автомобіль "Соціальне таксі" на суму 281,5 тис.грн.;
З 2012 року в районі запроваджено соціально-педагогічну послугу для
людей похилого віку "Університет ІІІ віку", яка надається територіальним
центром соціального обслуговування населення.
На даний час "Університет ІІІ віку" має два факультети :
"Основи здорового способу життя та психології " (Мошоринська
сільська рада) та "Культура та мистецтво" (Трепівська сільська рада).
Основними завданнями Університету є реалізація принципу навчання людей
старшого віку впродовж усього життя та підтримка фізичних, психологічних
та соціальних здібностей.

АТО
Шостий рік триває неоголошена війна на сході.
Захисники нашої Держави, які повертаються з війни, потребують нашої
уваги та підтримки.
У 2015 році було відкрито Центр медико-психологічної реабілітації
учасників АТО, головним напрямком якого є:
реабілітація військовослужбовців після перебування в зоні АТО;
психологічна допомога бійцям, які перебували в АТО, та членам їх
родин;
адаптація військовослужбовців до «життя без війни», повернення їх до
соціуму;
робота з родинами, які втратили в зоні АТО своїх рідних.
Усі методичні рекомендації і програми представниками Центру
розроблялись на основі консультацій з практичними психологами, лікарями,
волонтерами, громадськими активістами і самими військовими.
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
Одним з ключових індикаторів економічного зростання та
загального життєвого рівня людей є їх доходи та розмір заробітної плати.
У 2018 році середній розмір заробітної плати штатних працівників
склав 7876,00 грн., що в порівнянні з початком 2014 року збільшилось
майже в 3,4 рази.
Динаміку росту середньомісячної заробітної плати починаючи з
01.01.2014 року ми бачимо на екрані:
01.01.2014 року – 2325 (+3,6 %);
2014 рік – 2411,0 грн.(+3,7%)
2015 рік – 2932,0 грн. (+21,6%)
2016 рік – 4149,0 грн. (+41,5%)
2017 рік – 5609,0 грн. (+35,2%)
2018 рік –7876,0 грн. (+ 40,5%)

ПРИДБАННЯ КВАРТИР
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Однією
із
найактуальніших проблем сьогодення є забезпечення
громадян України житлом, а особливо таких вразливих категорій осіб, як
діти-сироти, особи з їх числа, які випускаються у доросле життя з
інтернатних закладів, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, зпід піклування.
І саме держава, як головний гарант забезпечення прав, проявляє
турботу про таких дітей. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 15 листопада 2017 року №877 держава другий рік поспіль
виділяє цільову субвенцію для придбання житла для дітей-сиріт, осіб з їх
числа.
У 2018 році в районі було придбано чотири квартири для осіб з числа
дітей сиріт загальною вартістю 1 млн.183 тис.грн.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ
Однією із успішних реформ в Державі є реформа децентралізації влади.
За ініціативою Дмитрівської сільської ради в районі створено
Дмитрівську спроможну об'єднану територіальну громаду до складу якої
увійшло 2 сільські ради –Дмитрівська та Макариська сільські ради.
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.
Дмитрівська ОТГ звернулася до ОДА з пропозицією звернутися до
ЦВК щодо прийняття рішення про призначення дати додаткових виборів.
Проходять громадські обговорення щодо створення об'єднаної
територіальної громади Петрівської, Мошоринської та Володимирівської
сільських рад .
БЮДЖЕТ
Аналіз надходжень до районного бюджету свідчить про те, що вони
зросли з 19,1 млн.грн. у 2014 році до 52,5 млн.грн. у 2018 році.
Також збільшились власні надходження до сільських бюджетів з 24,3
млн.грн. у 2014 році до 58,6 млн.грн. у 2018 році.
І як наслідок, на розвиток інфраструктури та інфраструктурних об'єктів
Знам'янського району видатки районного та сільських бюджетів за
останні п'ять років в порівняні з попередніми п'ятью роками збільшились в
6 разів.
Також відбулося зростання і надходжень з державного бюджету на
вищезазначені цілі в 9 разів.
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Стратегічні завдання щодо
забезпечення сталого розвитку
району у 2019-2021 роках
Головне завдання влади в новому році, як і минулого року, це
комплексно розвиватися і фінансувати кожну галузь. Робота спланована,
прийнято районний бюджет – продовжуємо працювати, використовувати
потенціал, робити все можливе для подальшого зростання і розвитку нашого
району.
В планах на наступний рік це розміщення та будівництво об'єктів
альтернативної енергетики – сонячних електростанцій.
На теперішній час надано дозвіл:
ТОВ "Солар Фарм-8" на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 25,2 га на території Диківської
сільської ради (проектна потужність 50 МВт), розпорядження голови
облдержадміністрації – від 18 червня 2018 року №433-р;
ТОВ "Укррос-транс" на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 1,8 га на території Петрівсьокої
сільської ради (проектна потужність 550 кВт), розпорядження голови
облдержадміністрації – від 06 листопада 2017 року №561-р;
ТОВ "Знам'янська енергетична компанія" затверджено проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 10,3 га на
території Богданівської сільської ради (проектна потужністю 5 МВт),
розпорядження голови облдержадміністрації – від 29 липня 2018 2018 року
№538-р.
А також в планах:
Придбання грузопасажирського автомобіля для надання соціальних
послуг для Територіального центу соціального обслуговування
Капітальний ремонт приміщення та системи опалення в РБК
с.Богданівка.
Реконструкція споруд очищення стічних вод в с.Володимирівка
Капітальний ремонт дороги по вул.Мирна в с.Володимирівка
Завершення капітального ремонту Диківської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини
Будівництво теплогенераторної контейнерного типу на твердому паливі
для філії Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Капітальний ремонт покрівлі та утеплення даху в ОНЗ Дмитрівська ЗОШ
І-ІІІ ступенів
Будівництво скважини та замінна покрівлі, віконних та дверних блоків у
філії «Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ст.»
Капітальний ремонт дороги с.Заломи – с.Юхимове
Ремонт будівлі Іванковецької амбулаторії загальної практики сімейної
медицини
Завершення робіт з реконструкції ДНЗ «Барвінок» в с.Мошорине
Реконструкція водогону у с.Мошорине

14

Капітальний
ремонт
даху головного корпусу Петрівського НВК
«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Утеплення фасаду Петрівського НВК «Дошкільний навчальний закладзагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Реконструкція будівлі гаража під актовий зал Петрівського НВК
Капітальний ремонт даху в ОНЗ Суботцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Реконструкція стадіону в ОНЗ Суботцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Реконструкція вуличного освітлення населених пунктів Трепівської
сільської ради
Реконструкція стадіону філії Цибулівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Капітальний ремонт приміщення ДНЗ «Пролісок» в с.Цибулеве
Ремонт приміщення Цибулівського сільського будинку культури
Придбання 2 шкільних
автобусів для ОНЗ Суботцівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів та філії Цибулівська ЗОШ 1-ІІІ ступенів.
Крім того в планах на 2019 рік передбачено на ремонт доріг місцевого
значення кошти в сумі 71,9 млн. грн..
2019-18,8 млн. грн..
2020-23,6 млн. грн..
2021-29,5 млн. грн..
Одночасно можу сказати, що на виконання пріоритетних завдань у 2019
році .в районному та сільських бюджетах вже передбачено 21,5 млн. грн.
коштів

