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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
голови Вільшанської районної державної адміністрації за 2018 рік
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює
виконавчу владу на території району та реалізує повноваження, делеговані їй
районною радою, серед яких найважливішими є виконання програм соціальноекономічного розвитку, наповнення бюджетів, соціального захисту населення,
охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та інших, передбачених статтею 44
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Досягнення
показників зазначених програм вимагає високого рівня відповідальності
посадових осіб районної державної адміністрації, а також їх тісної співпраці з
органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних
органів виконавчої влади та іншими суб’єктами діяльності, що зареєстровані на
території району і беруть безпосередню участь у процесах практичного
втілення в життя територіальних громад вимог сьогодення.
Планом заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року, затверджений в новій редакції
рішенням обласної ради від 08 травня 2018 року № 485 та розпорядженням
голови Вільшанської районної державної адміністрації від 11 вересня 2018 року
№ 178-р «Про організацію виконання Плану заходів на 2018-2020 роки із
реалізації Стратегії – 2020» передбачено реалізацію 16 проектів регіонального
розвитку, до складу яких увійшли 2 структурних проекти.
На 2018 рік Планом заходів передбачено реалізацію 11 проектів
регіонального розвитку, з них, 2 структурних проекти на загальну суму
389025,6 тис.грн., а саме:
напряму 1.А. «Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого
сектору області» - 7 проектів на загальну суму 382780,0 тис.грн.:
1. Будівництво сонячної електростанції (СЕС), потужністю 9,8 МВт, смт
Вільшанка, ТОВ ЗАС «Енергосервіс»;
2. Будівництво сонячної електростанції (СЕС) ТОВ «Гідроінвест» 3,5 МВт,
смт Вільшанка;
3. Капітальний ремонт котельні та системи опалення ЗОШ І-ІІІ ступенів, с.
Добре;
4. Реконструкція теплотраси Добрянської ЗШ І-ІІІ ступенів;
5. Капітальний ремонт віконних блоків ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Добре;
6. Капітальний ремонт районного будинку культури, смт Вільшанка;
7. Заміна віконних блоків терапевтичного відділення Вільшанської ЦРЛ на
енергоефективні.
напряму
2.В.
«Розвиток
сучасної
індустрії,
як
основи
постіндустріального поступу» - 2 проекти на загальну суму 3824,7 тис.грн.:
1. Будівництво водопроводу та водонапірної башти для господарського
питного водопостачання в селі Залізничне
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1. Будівництво водопроводу та водонапірної башти для господарського
питного водопостачання в селі Залізничне;
2. Реконструкція водопровідної мережі в смт Вільшанка.
напряму 2.С. «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого
середовища для людини незалежно від місця її проживання» - 2 проекти на
загальну суму 2420,9 тис.грн.:
1. Придбання діагностичного обладнання для Вільшанської ЦРЛ;
2. Капітальний ремонт будівлі Вільшанської центральної районної лікарні
(дитяче відділення).
Протягом 2018 року:
- завершено 3 проекти напряму 1.А. «Розвиток інноваційного та
конкурентного виробничого сектору області» на загальну суму 388615,0
тис.грн. (із них 1 проект 2019 року – 840,9 тис.грн.), що складає 99,7% від
загальної кількості проектів, включених до Плану заходів, реалізація яких
передбачена у 2018 році;
- на стадії реалізації перебувають 6 проектів загальною вартістю 8502,3
тис.грн., що складає 2,2% від загальної кількості проектів, включених до Плану
заходів, реалізація яких передбачена у 2018 році, а саме:
напрям 1.А. «Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого
сектору області» - 4 проекти на загальну суму 4481,5 тис.грн.:
напряму 2.В. «Розвиток сучасної індустрії, як основи постіндустріального
поступу» - 1 проект на загальну суму 3124,7 тис.грн.:
напряму 2.С. «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого
середовища для людини незалежно від місця її проживання» - 1 проект на
загальну суму 896,1 тис.грн.:
На території району реалізуються інвестиційні проекти і соціальні заходи,
які не включені до регіональної стратегії розвитку та Плану заходів з її
реалізації, але впроваджуються в регіоні за рахунок місцевих, державних та
залучених коштів, в рамках програми економічного і соціального розвитку
Вільшанського району, яка затверджена рішенням сесії районної ради від 20
грудня 2017 року № 219 (зі змінами та доповненнями від 09.11.2018 № 285), а
саме:
- 13 соціальних заходів на загальну суму – 4829,6 тис.грн..
З метою покращення соціально-економічного розвитку регіону,
підвищення рівня його конкурентоспроможності у 2018 року реалізовано 2
інвестиційних проекти:
- ТОВ ЗАС «Енергосервіс» будівництво сонячної електростанції (СЕС),
потужністю 9,5 МВт в смт Вільшанка, площа займаної земельної ділянки –
21,0 га.. Відповідно до акта готовності об’єкта до експлуатації від 22 червня
2018 року вартість проекту склала 306093,1 тис.грн., у тому числі витрати на
будівельні роботи - 86483,5 тис.грн, витрати на машини, обладнання та
інвентар - 219609,6 тис.грн., встановлено сонячні модулі (панелі) RECOM PSM270-6PB-SW – 45804 шт., створено 6 робочих місць. Запуск об’єкта відбувся
01 серпня 2018 року.
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- ТОВ "Гідроенергоінвест" будівництво сонячної електростанції (СЕС),
потужністю 3,08 Мвт, смт Вільшанка, площа займаної ділянки 6,67 га..
Відповідно до акта готовності об’єкта до експлуатації від 11 жовтня 2018 року
вартість проекту склала 81681,0 тис.грн., у тому числі витрати на будівельні
роботи – 20249,0 тис.грн, витрати на машини, обладнання та інвентар – 59645,0
тис.грн., встановлено 12936 фотогальванічних панелей, створено 6 робочих
місць. Введення об’єкта в експлуатацію відбулося 19 жовтня 2018 року.
На
офіційному
веб-сайті
райдержадміністрації
http://vl.kradmin.gov.ua/ekonomika.html, «Економіка», в розділі «Соціально-економічний
розвиток Вільшанського району», розміщено довідку про хід виконання
програми економічного і соціального розвитку Вільшанського району за
9 місяців 2018 року, звіт про результати реалізації проектів регіонального
розвитку та включених до них структурних проектів, визначених Планом
заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської
області на період до 2020 року за січень-вересень 2018 року.
За 2018 рік доходів до загального фонду місцевих бюджетів надійшло
47617,1 тис.грн., що склало 103,6% до затверджених показників. Порівняно з
відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 3662,9
тис.грн., темп росту доходів склав 8,3%. Податок та збір на доходи з фізичних
осіб виконано на 97,5%, надійшло 21761,8 тис.грн. (недоотримано 567,2
тис.грн.). Темп росту, порівняно з 2017 роком, склав 111,3%, або на 2212,3
тис.грн. більше минулого року. Плати за землю надійшло 12882,5 тис.грн,
виконання склало 106,7%. Темп росту – 7,4%, тобто на 889,1 тис.грн. більше
ніж у відповідному періоді минулого року.
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу
населення за 2018 рік складають 3871 грн., що на 10,1% більше ніж за
відповідний період минулого року.
На території району не має підприємств з іноземними інвестиціями.
Показників для формування обсягів зовнішньої торгівлі товарами немає
(дані з Держстату надходять у знеособленому вигляді без зазначення
ідентифікаційних кодів та назв підприємств).
За оперативною інформацією у 2018 році здійснювалася експортна
торгівля продукцією 2017 року двома сільськогосподарськими підприємствами
району. Експортували олію, шрот до Китайської Народної Республіки, коноплю
до Естонської Республіки та кукурудзу до Італії.
На офіційному веб-сайті райдержадміністрації:
- в розділі «Інвестиційна діяльність» розміщено інвестиційну карту
корисних копалин району, перелік земельних ділянок та інвестиційних
проектів, що пропонуються для реалізації на території району;
- земельні ділянки «GREENFIELD» (більше 5 га.) та об’єкти нерухомості
«BROWNFIELD», які пропонуються під реалізацію інвестиційних проектів у
районі увійшли в «Центрально-український інвестиційний портал», банер якого
розміщено на офіційному веб-саті райдержадміністрації.
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Протягом 2016-2018 років процедури банкрутства не застосовувалися, про
те у 2018 році по 3 підприємствах проведено реорганізацію та одну ліквідацію,
що становить 0,4% до загальної кількості підприємств у районі (у 2017 році
проведено реорганізацію по 16 підприємствах 7,0% та у 2016 році по 5
підприємствах – 2,1%).
На території району діяла програма розвитку малого підприємництва у
Вільшанському районі на 2016-2018 роки, яка затверджена рішенням сесії
Вільшанської районної ради від 10 серпня 2016 року № 81.
З метою реалізації заходів програми, а саме: для співфінансування бізнеспроектів через Регіональний фонд підтримки підприємництва в області та на
матеріально-технічне забезпечення роботи ЦНАПу, у межах бюджетних
призначень району, передбачено кошти в сумі 300 тис.грн. (щороку по 100
тис.грн.).
Протягом дії Програми забезпечувалось фінансування заходів
спрямованих лише на матеріально-технічне забезпечення центру надання
адміністративних послуг: у 2016 році виділено та освоєно 24,8 тис.грн..
Фінансова допомога, на умовах спів фінансування, суб’єктам
підприємницької діяльності для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за
пріоритетними напрямками розвитку, не надавалась, у зв’язку з відсутністю
претендентів (відповідних звернень).
Станом на 01 січня 2019 року на території району районних центрів та
фондів підтримки і розвитку підприємництва, бізнес-центрів, немає. З метою
здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання в смт Вільшанка
функціонує кредитна спілка.
На території району діє один Центр надання адміністративних послуг
Вільшанської районної державної адміністрації (розпорядження голови
райдержадміністрації від 05 липня 2013 року № 184-р, з внесеними змінами) з
штатною чисельністю 4 одиниці (начальник центру надання адміністративних
послуг-адміністратор, адміністратор Центру та два державних реєстратора: з
питань реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та з питань
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень).
Технічні характеристики приміщення ЦНАПу та його матеріальнотехнічне забезпечення відповідає вимогам Положення та Регламенту про
ЦНАП Вільшанської районної державної адміністрації, затверджених
розпорядженням голови райдержадмі-ністрації від 01 жовтня 2018 року
№ 202-р.
Укомплектованість ЦНАПу персоналом та матеріально технічним
обладнанням станом на 01 січня 2019 року складає 100% від потреби.
На виконання обласного плану заходів щодо запровадження надання
адміністративних та інших публічних послуг (крім пріоритетних послуг) в
електронній формі та інтеграції їх до Єдиного порталу (пункт 4 розпорядження
Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року № 394-р) від 14 липня 2017
року, затвердженого головою Кіровоградської обласної державної
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адміністрації, опрацювавши переліки адміністративних послуг, які надаються
структурними підрозділами райдержадміністрації (суб’єктами надання
адміністративних послуг), визначено перелік адміністративних послуг,
запровадження надання яких можливо в електронному вигляді. До переліку
увійшли дві адміністративні послуги: надання витягу з обліково-статистичної
картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування
(суб’єкт надання адміністративної послуги – служба у справах дітей
райдержадміністрації) та видача містобудівних умов та обмежень забудови
земельної ділянки (суб’єкт надання адміністративної послуги – сектор
регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації);
суб’єктами надання адміністративних послуг здійснено інвентаризацію
переліку документів, які подаються суб’єктом звернення для отримання
адміністративної послуги, з метою скорочення такого переліку;
з метою організації повного циклу електронного документообігу та
створення єдиного регіонального веб-ресурсу для забезпечення надання
органами державної влади та органами місцевого самоврядування району
електронних адміністративних послуг громадянам та суб'єктам господарювання
розроблено та затверджено рішенням сесії Вільшанської районної ради № 220
від 20 грудня 2017 року «Програму інформатизації Вільшанського району на
2018-2020 роки».
Загальна кількість наданих у 2018 році адміністративних послуг через
ЦНАП склала 3102 (252 адмінпослуг на 1000 мешканців), що на 27% менше у
порівнянні з відповідним періодом минулого року (зменшилась кількість
надання найбільш затребуваної серед суб’єктів звернення адміністративної
послуги - «надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі
витягу» в зв’язку з тим, що отримання відомостей з ДЗК стало можливим
безпосередньо державним реєстратором, який здійснює прийом заяв від
суб’єкта звернення на отримання адміністративної послуги «державна
реєстрація речових прав та їх обтяжень»).
Загальна кількість наданих у 2017 році адміністративних послуг через
ЦНАП склала 4260 (341 адмінпослуга на 1000 мешканців), у 2016 році - 4641,
(368 адміністративних послуг на 1000 мешканців).
За звітний період (2016-2018 роки) консультаційними послугами ЦНАПу
скористалися більше 12000 суб’єктів звернення.
Станом на 01 січня 2019 року до Переліку адміністративних послуг
(затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 04.06.2018 №
107-р (зі змінами від 26.11.2018 № 238-р), надання яких запроваджено через
ЦНАП, включено 176 видів адміністративних послуг, з них:
50 - структурними підрозділами райдержадміністрації;
29 - структурними підрозділами облдержадміністрації;
1 – селищною радою;
79 - територіальними органами ЦОВВ, визначеними розпорядженням
КМУ від 16 травня 2014 року №523;
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17 - територіальними органами ЦОВВ, не визначеними розпорядженням
КМУ від 16 травня 2014 року №523.
На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації створено розділ
«Адміністративні послуги», в якому розміщено інформацію про перелік
адміністративних послуг, що надаються Центром та оголошення про
можливість отримання адміністративних послуг засобами поштового зв’язку.
Протягом останніх кількох років залишається без позитивних зрушень
галузь промисловості: немає реалізованої промислової продукції, індекс
виробленої промислової продукції за січень-листопад 2018 року, у порівнянні
до відповідного періоду минулого року склав 97,2%. Виробництво продукції у
поточному році забезпечує одне сільськогосподарське підприємство
(виробництва борошна).
Індекс виробленої промислової продукції за 2017 рік у порівнянні до
відповідного періоду попереднього року становить 1,2%. Низький рівень
показника виник в результаті ситуації, яка склалася на підприємствах
облікового кола, так, ПСП ім. Димитрова та ТОВ «Соя Агро-Транс»
призупинили звітування (ПСП ім. Димитрова - рейдерське захоплення,
тривають судові процеси), ТОВ «Соя Агро-Транс» - шляхом поділу утворено
нове підприємство ТОВ "Бізнес Агро-Транс" виробничі потужності якого
знаходяться на території Миколаївської області, у зв’язку з чим звіти подаються
до Миколаївського ГУС).
У 2016 році обсяг реалізованої промислової продукції складає 65282,6
тис.грн., що становить 190,0% у порівнянні з відповідним періодом минулого
року. Найбільший обсяг реалізованої продукції по ТОВ «Соя Агро-Транс», що
складає 99,9% до загального обсягу реалізації.
Індекс виробленої промислової продукції за 2016 рік становить 140,1%
(темп росту забезпечено за рахунок ТОВ «Соя Агро-Транс»).
Протягом 2018 року всіма категоріями господарств вироблено валової
продукції, в перерахунку цін 2010 року, на суму 264679,9 тис.грн., що склало
126,3% до аналогічного періоду минулого року, у 2017 році - 209482,4 тис.грн.,
або 71,1%, у 2016 році - 298231,6 тис.грн., або 117,3%.
Виробництво валової продукції сільськогосподарських підприємств
склало:
протягом 2018 року - 134043,4 тис. грн., що становить 121,6% до
аналогічного періоду минулого року, в тому числі: рослинництво – 128143,8
тис.грн., або 122,3%, тваринництво – 5899,6 тис. грн, або 108,0 % до
минулорічного показника;
у 2017 році - 110253,8 тис.грн., що становить 64,9% до аналогічного
періоду минулого року, в тому числі: рослинництво – 104792,3 тис.грн., або
63,4%, тваринництво – 5461,5 тис.грн., або 114,2 %;
у 2016 році - 170739,9 тис.грн., що становить 117,2% до аналогічного
періоду минулого року, в тому числі: рослинництво – 165555,5 тис.грн., або
117,6%, тваринництво – 5184,4 тис.грн., або 105,4 %.
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У районі тваринництвом займаються 4 сільськогосподарських
підприємства (у 2017 році – 5 підприємств, 2016 році – 7) найбільшим є ПСП
ім. Шевченка, в якому утримується 90% поголів’я великої рогатої худоби від
загальної кількості по сільськогосподарських підприємствах району. ПСП
«Мир» є господарством в якому утримується найбільше поголів’я свиней
(44,0%), ПСП «Ватутіна» має найбільшу питому вагу по вівчарству – 70,0%.
Динаміка чисельності худоби по всіх категоріях господарств, в тому числі
по сільськогосподарських підприємствах відобразилася таким чином:
у 2018 році по всіх категоріях господарств утримується 2483 голови
великої рогатої худоби, у тому числі поголів’я корів 1540, що на 18,2 % менше
відповідного періоду минулого року. Поголів’я свиней складає 3290, що на
37,8% менше до аналогічного періоду минулого року.
В сільгосппідприємствах району утримується 339 голів великої рогатої
худоби, у тому числі 184 корови, що складає 97,4% до аналогічного періоду
минулого року, поголів’я свиней - 1631, або 123,6%;
у 2017 році по всіх категоріях господарств утримується 3133 голови
великої рогатої худоби, у тому числі поголів’я корів 1884, що на 0,2% більше
відповідного періоду минулого року. Поголів’я свиней -5397, або на 13,6%
більше.
В сільгосппідприємствах району утримується 351 голова великої рогатої
худоби, у тому числі 191 корова, або 96% до аналогічного періоду минулого
року. Поголів’я свиней – 1427, або 102,4%.
у 2016 році - 3108 голів великої рогатої худоби, у тому числі корів 1881,
що нарівні відповідного періоду минулого року. Поголів’я свиней складає 4750,
або на 0,8% більше до аналогічного періоду минулого року.
В сільгосппідприємствах району утримується 323 голів великої рогатої
худоби, у тому числі 199 корів - 85,4% до аналогічного періоду минулого року.
Поголів’я свиней складає 1394 - 81,1% до минулорічного показника.
У 2018 році на території району введено в експлуатацію три житлових
будинки, загальною площею 360,0 м2 житла (індивідуальні забудовники).
Відповідно до наказу Мінрегіону від 03 липня 2018 року № 158 «Про
затвердження Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в
експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних
будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд
сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності)
належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній
ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на
виконання будівельних робіт» завідувачем сектору регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації видано один висновок щодо відповідності державним
будівельним нормам самовільно збудований будинок.
Протягом 2018 року розпочали свою роботу дві сонячних електростанції,
з 01 серпня 2018 року ФЕС «Вільшанка» (замовник будівництва ЗАС
«Енергосервіс»), з 15 жовтня 2018 року – ТОВ «Гідроінвест».
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У 2017 році на території району будівництво об’єктів промислового та
соціального призначення в експлуатацію не приймалися.
На території району здійснюється будівництво сонячної електростанції
потужністю 9,8 Мвт, введення в експлуатацію якої планується в першому
кварталі 2018 року.
У 2016 році введено в експлуатацію:
- два ангара для зберігання сільгосппродукції, загальною площею – 1311,0
м2, в смт Вільшанка;
- два індивідуальних житлових будинки, загальною площею – 313,0 м2, в
смт Вільшанка та с. Йосипівка;
- магазин промислових товарів, загальною площею – 37,2 м2, в смт
Вільшанка.
ОСББ (об’єднання багатоквартирних житлових будинків) на території
району не створені.
На території району централізоване теплопостачання відсутнє.
Багатоквартирні житлові будинки опалюються від індивідуальних установок на
твердому паливі.
За 9 місяців 2018 року обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з
державного бюджету) становить 13734 тис.грн., що складає лише 58,5% або на
9755 тис.грн. менше ніж за 9 місяців 2017 року, у розрахунку на 1 особу
населення, наростаючим підсумком з початку року становить 1102,3 грн., що
складає 58,9% або на 768,3 грн. менше ніж за відповідний період минулого
року.
Дане зменшення має об’єктивне пояснення: у структурі капітальних
інвестицій найбільшу питому вагу займають власні кошти сільськогосподарських підприємств. Через низьку врожайність 2017 року, із-за
несприятливих погодно-кліматичних умов, обсяг капітальних вкладень
сільськогосподарських підприємств значно зменшився.
Подолати негативну тенденцію планується за рахунок об’єктів сонячних
електростанції та аграріїв району. При позитивному вирішенні питання
очікується залучення капітальних інвестицій у сумі близько 402 млн.грн..
Питання подолання негативних тенденцій з обсягів капітальних інвестицій
у 2018 році обговорено на оперативній співбесіді 18 вересня 2018 року під
головуванням першого заступника голови райдержадміністрації за участю
начальників управління агропромислового розвитку, відділу економіки та
розвитку інфраструктури та завідувачем сектору регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації.
Крім того, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, в розділі
«Інвестиційна діяльність», розміщено інформацію щодо інвестиційних
пропозиції, які пропонуються під реалізацію інвестиційних проектів. Даний
розділ тримається на контролі та постійно оновлюється. У разі звернення
реального інвестора райдержадміністрацією буде надана всебічна допомога.
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Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) за
2017 рік склав 29681 тис.грн., що становить 70,1% до відповідного періоду
минулого року. Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на 1 особу
населення, наростаючим підсумком з початку року, становив 2363,7 грн., або
71,0% до відповідного періоду 2016 року.
За 2016 рік обсяг капітальних інвестицій складає 42124,0 тис.грн., що
складає 133,5% до відповідного періоду минулого року. Обсяг капітальних
інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на 1 особу
населення склав 3331,0 грн., темп росту до відповідного періоду минулого року
складає 135,2%.
Протягом 2018 року в галузі сільського господарства запланована
реалізація наступних інвестиційних проектів:
- Будівництво зерносховища на 1456 кв.м., с. Йосипівка, ПСП ім.
Шевченка, вартість проекту 2231 тис.грн.. Термін реалізації – 2018-2019 роки.
Станом на 01 січня 2019 року освоєно 1200,0 тис.грн., що становить 5,0% до
запланованого.
- Будівництво зерносховища на 630 кв.м., с. Добрянка, ФГ "Зелений клин",
вартість проекту 1000,0 тис.грн.. Термін реалізації – 2018 рік. Станом на 01
січня 2019 року освоєно 800,0 тис.грн., що становить 8,0% запланованого.
У 2017 році у галузі сільського господарства реалізація інвестиційних
проектів не здійснювалася.
Протягом 2016 року в галузі сільського господарства реалізовано 3
інвестиційних проекта вартістю 1363,8 тис.грн., а саме:
ФГ "Лукіянчук", за рахунок власних коштів, збудовано приміщення для
свиноматок. Загальна вартість проекту 1123,8 тис.грн. та проведено
реконструкцію складських приміщень на 600 т. зерна. Загальна вартість
проекту - 350,0 тис.грн.;
ФОП Топонарь В.В. за рахунок власних коштів, збудовано склади по
зберіганню насіння. Загальна вартість проекту – 110,0 тис.грн..
На території району маршрутна мережа включає в себе 8 автобусних
маршрутів, які працюють в звичайному режимі руху. Територію району з
обслуговування населення з перевезення пасажирі в забезпечує ФОП Фадєєв
В.Ф., відповідно до договору про перевезення пасажирів на внутрішньо
районних автобусних маршрутах загального користування від 31 січня 2014
року №1 терміном на 5 років.
Охоплення автобусним сполучення складає 92,8 %.
Відшкодування витрат за пільговий проїзд (автомобільним, залізничним
транспортом) та послуги зв’язку здійснюється на підставі районної програми
соціального захисту малозабезпечених громадян району «СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ» на 2016-2018 роки, яка затверджена рішенням сесії районної ради від
25 грудня 2015 року № 20 (зі змінами), шляхом надання селищною та
сільськими радами органу соціального захисту населення відповідної субвенції.
Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації
укладено договір з:
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виробничим підрозділом «Одеська дирекція залізничних перевезень» від
03 січня 2018 року № 15;
перевізником ФОП Фадєєвим В.Ф. від 03 січня 2017 року № 12 «Про
перевезення пільгових категорій пасажирів» (договір пролангується);
Кіровоградською філією ПАТ «Укртелеком» від 03 січня 2017 року
(договір пролангується).
Протягом 2016-2018 років на пільгове забезпечення відшкодовано:
Види компенсацій
Одиниці
Роки
виміру
2016
2017
2018
Автомобільний
тис.грн.
17,2
20,2
11,9
Залізничний
тис.грн.
0,1
Послуги зв’язку
тис.грн.
29,2
18,4
17,9
Рішенням сесії районної ради від 20 грудня 2017 року № 223 внесено
зміни до Програми енергозбереження Вільшанського району на 2016-2020
роки, а саме: доповнено програму додатком № 4 «Заходи по впровадженню
енергозбереження по Вільшанському району на 2018-2020 роки». Даними
заходами також передбачено заходи з енергоефективності в частині
відшкодування населенню частини суми відсотків-кредиту в розмірі 5% для
населення та 10% для учасників АТО.
Протягом 2018 року домогосподарства, які уклали кредитні договори у
рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності у житловому секторі
за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із співфінансуванням з
місцевих бюджетів) – 0,11% до загальної кількості домогосподарств району (9
осіб – 180,9 тис.грн.).
Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори у рамках
механізмів підтримки заходів з енергоефективності у житловому секторі за
рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із співфінансуванням з
місцевих бюджетів) за 2017 рік складає 0,24% до загальної кількості
домогосподарств району (12 осіб – 178,0 тис.грн.).
На території району у галузі освіти протягом 2018 року проведено роботу
щодо впровадження енергоефективних заходів та освоєно коштів у сумі 2920,8
тис.грн., з них державний бюджет – 1126,1 тис.грн., обласний бюджет – 414,2
тис.грн., районний бюджет – 404,1 тис.грн., місцевий бюджет – 976,4 тис.грн., а
саме:
Йосипівської сільською радою проведено капітальний ремонт ДНЗ
«Колосок» с. Залізничне, освоєно 855,5 тис.грн. здійснено енергоефективні
заходи: перекрито дах, замінено 10 вікон на металопластикові, відремонтовано
та укріплено стіни будівлі, добудовано дві капітальні кімнати-роздягальні,
обладнано пандусом;
протягом 2017 та I кварталу 2018 року Вільшанською селищною радою
відремонтовано ДНЗ «Лісова казка» с. Осички на суму 120,9 тис.грн. (замінено
8 віконних блоків на енергоефективні, відремонтовано та додатково проведено
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систему опалення, облаштовані санвузол та кухню, підведена вода та
каналізація);
для Добрівської школи придбано 2 твердопаливних котла (освоєно 350,0
тис.грн. (РБ);
забезпечується освоєння субвенції з державного бюджету надану у 2017
році на реконструкцію фізкультурно-оздоровчого комплексу смт Вільшанка (на
виконання внутрішніх ремонтних робіт використано 873,6 тис.грн., з них кошти
державного бюджету склали 847,4 тис.грн., районного – 26,2 тси.грн.);
у галузі культури освоєно кошти у сумі 372,2 тис.грн. (МБ):
Вільшанською селищною радою проводиться капітальний ремонт міського
будинку культури № 2 смт Вільшанка (замінено на енергоефективні 21 вікно та
1 двері, проведено внутрішні роботи);
Станкуватською сільською радою проведено ремонт опалювальної
системи з заміною котла, замінено на енергефективні 5 віконних блоків та 3
дверних на загальну суму 166,0 тис.грн. (МБ);
у галузі освітлення виконано робіт на 580,6 тис.грн. (МБ):
Коритньо-Забузькою сільською радою встановлено 25 вуличних ліхтарів
по вул. Садовій та Степовій с. Коритньо-Забузьке (освоєно 249,2 тис.грн).
Також сільською радою виготовлено ситуаційний план для виготовлення
проектно-кошторисної документації на встановлення вуличного освітлення по
вул. Телішевського с. Вовча Балка (освоєно 1,5 тис.грн);
Добрівської сільською радою встановлено 7 опор та 7 вуличних ліхтарів,
освоєно 10,9 тис.грн.;
Вільшанською селищною радою проведено будівельно-монтажні роботи
по реконструкції вуличного освітлення по вул. Косовських (0,4 км.), Шевченка
(0,3 км.), Молодіжна (0,3 км.) смт Вільшанка, встановлено 42 вуличних ліхтарів
(освоєно 319,0 тис.грн.).
У 2017 році проведено роботу щодо впровадження енергоефективних
заходів, а саме:
замінено 30 дерев’яних вікон на металопластикові на загальну суму 133,0
тис.грн. (55,7 тис.грн. РБ, 35,5 тис.грн. МБ та 41,8 тис.грн. спец.фонд);
в стадії реалізації перебуває проект: «Капітальний ремонт котельні та
системи опалення ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Добре Вільшанського району
Кіровоградської області»;
Вільшанська селищна рада прийняла участь у Проекті ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза - III» з мікропроектом
«Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення смт Вільшанка.
Реконструкція з використанням ВДЄ (енергія сонця)», забезпечення населення
вуличним освітленням - загальна вартість проекту – 372,360 тис.грн..
Встановлення освітлювальних конструкцій – 19 штук.
За 2018 рік загальна кількість світлоточок у зовнішньому освітленні
населених пунктів району становила – 715 шт., з них енергозберігаючих - 191
шт.. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому
освітлені населених пунктів становить 26,7% до загальної кількості
світлоточок.
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У 2017 році загальна кількість світлоточок у зовнішньому освітленні
населених пунктів району становила 648 шт., з них енергозберігаючих - 124
шт.. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому
освітленні населених пунктів становить 19% до загальної кількості
світлоточок.
У ІV кварталі 2016 року сесією районної ради від 23 листопада 2016 року
№ 107 затверджена Програма енергозбереження для населення Вільшанського
району на 2016-2020 роки.
На території району у закладах соцсфери протягом 2016 року
здійснювалися проекти щодо впровадження енергоефективних заходів, а саме:
- Вівсяниківська сільська рада «Енергозберігаючі заходи в НВК с.
Вівсяники. Капітальний ремонт покрівлі даху». Загальна вартість проекту 403,9 тис. грн..
- енергозберігаючі заходи в школі с. Йосипівна. Капітальний ремонт
покрівлі. Загальна вартість проекту – 489,4 тис.грн..
Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому
освітленні населених пунктів становить 19% до загальної кількості
світлоточок» за 2016 рік.
Протягом 2018 року до Вільшанського районного центру зайнятості
звернулось 596 осіб (у 2017 році – 645 осіб, 2016 році – 610), всього за вказаний
період на обліку перебувало 1009 осіб (у 2017 році – 1071, 2016 році – 1081), з
них: 398 жінок (у 2017 році - 405 жінок, 2016 році – 413), 336 - молоді у віці до
35 років (у 2017 році – 373, 2016 році – 379), 310 осіб, що мали додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню (у 2017 році - 336, 2016 році – 319), 27
— учасників АТО (у 2017 році 41, 2016 році – 52).
У 2018 році працевлаштовано 355 осіб (2017 рік – 400, 2016 рік – 431), що
складає 35,2% від загальної чисельності перебувавших на обліку (2017 рік –
37,3%, 2016 – 39,9%), 205
осіб проходили професійне навчання за
направленням центру зайнятості (2017 рік – 214, 2016 рік – 217), що складає
20,3% від загальної чисельності перебувавших на обліку (2016-2017 рік – 20%),
366 осіб брали участь в громадських та тимчасових роботах (2017 рік – 371,
2016 рік – 366), або 36,3% від загальної чисельності перебувавших на обліку
(2017 рік – 34,6%, 2016 рік – 33,9%). Серед працевлаштованих осіб - 6
учасників АТО (2017 рік – 17, 2016 рік – 8).
Активними заходами політики зайнятості (наради, семінари, зустрічі,
круглі столи) охоплено 926 осіб (2017 рік – 985, 2016 рік – 1014), або 91,8%
зареєстрованих осіб
(2017 рік – 92%, 2016 рік – 93,8%).
За
кошти Фонду загальнообовязкового державного соціального
страхування на випадок безробіття в 2018 році в районі створено 3 нових
робочих місця з компенсацією єдиного соціального внеску, у 2017 році – 2
шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації
підприємницької діяльності, у 2016 році – 7 нових робочих місць, з них: 3 шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації
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підприємницької діяльності, 4 - шляхом надання компенсації ЄСВ
роботодавцям на створення нових робочих місць.
Серед найбільш затребуваних професій протягом 2018 року були вакансії
тракториста, підсобного робітника, водія та продавця, протягом 2016-2017
років - тракториста, підсобного робітника, водія, продавця, робітника
фермерського господарства, електрозварника, кухаря, соціального робітника та
охоронника.
Навантаження на 1 робоче місце станом на 01 січня 2019 року склало 48
осіб (8 вакансій), на 01 січня 2018 року - 69 осіб (6 вакансій).
Відсоток працевлаштованих від загальної кількості зареєстрованих
безробітних у 2018 році складає 35,2% (2017 рік - 37,3%, 2016 рік - 39,9%), в
тому числі молодь до 35 років —33,3% (2017 рік - 32,4% 2016 рік - 35,9%;
Протягом січня-жовтня 2018 року працевлаштовано на нові робочі місця
48 осіб (2016-2017 роки – 44 особи), що складає 80,0% та відповідно 73,3% до
затвердженого показника;
заборгованість з виплати заробітної плати протягом 2016-2018 років
відсутня;
відсоток відмов у призначенні житлових субсидій до кількості поданих
заяв у 2018 році становить 19,4,0% (2017 рік 12,0%, 2016 рік – 9%) та 80,6%
фактично наданих субсидій до кількості звернень за призначенням субсидій
(2017 рік – 88%, 2016 рік – 91%). Заборгованість із виплати субсидій становить
185,7 тис.грн., що на 55,0% менше ніж за відповідний період минулого року,
заборгованості з відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та
твердого палива не має.
У 2017 році заборгованість із виплати субсидій складає 412,6 тис.грн.
(2016 рік – 211,2 тис.грн.), що на 51,2% більше ніж за відповідний період
минулого року, з них 73,5 тис.грн. на відшкодування витрат для придбання
скрапленого газу та твердого палива (2016 рік – 159,6 тис.грн.);
районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
забезпечується збір інформації про потреби демобілізованих учасників
антитерористичної операції з метою забезпечення належного вирішення питань
соціального захисту і реабілітації, вивчення потреб та надання відповідної
допомоги учасникам антитерористичної операції.
Упродовж 2018 року за місцем проживання здійснено 21 відвідування
демобілізованих учасників АТО та їх сімей, 4 відвідування родин загиблих
учасників антитерористичної операції з метою вивчення їх потреб та надання їм
відповідної допомоги. Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді здійснено виїзди та складено соціальні паспорти родин загиблих воїнів.
Також надавалась допомога учасникам вищезазначеної категорії при їх
особистому зверненні, консультації щодо пільг, якими вони можуть
користуватися.
У 2017 році за місцем проживання здійснено відвідань 8 демобілізованих
учасників АТО та їх сімей (у 2016 році – 52 відвідування). З метою вивчення
потреб демобілізованих учасників АТО та надання їм відповідної допомоги
районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснено виїзди
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та складено соціальні паспорти вищезазначеної категорії. Протягом 2017 року
задоволено потреб у повній мірі 6 демобілізованим учасникам АТО та їх сімей
2 потреби – задоволено частково(у 2016 році – 50 учасникам, 2 потреби
задоволено частково). Неохопленими залишилися особи, які перебувають за
межами району;
станом на 01 січня 2019 року на території району загальна кількість
пенсіонерів складає 3957 осіб, середньомісячна пенсія – 1876,83 грн.. Темп
приросту середньомісячної пенсії до відповідного періоду попереднього року
складає 101,3%.
Станом на 01 січня 2018 року на території району загальна кількість
пенсіонерів - 4088 осіб (на 01 січня 2017 року - 4017 осіб), середньомісячна
пенсія – 1852,39 грн. (у 2016 році - 1534,02 грн.), з них працюючих пенсіонерів
443 осіб (у 2016 році - 439 осіб), середньомісячна пенсія – 1831,67 грн. (у 2016
році - 1477,24 грн.). Темп приросту середньомісячної пенсії до відповідного
періоду попереднього року складає 120,7% та 109,45% у 2016 році.
Станом на 01 січня 2019 року в районі функціонує 1 загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів (із 4 у районі) з чисельністю менше 100 учнів, що
становить 25,0% від кількості загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ
ступенів.
Рішенням сесії районної ради від 30 червня 2017 року №162 в районі
створено 4 опорні загальноосвітні школи (Вільшанська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад), Березовобалківська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад), Добрянська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад), Сухоташлицький навчальновиховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» (опорний навчальний заклад).
До навчальних закладів забезпечується підвіз дітей (6 маршрутами
шкільних автобусів): у 2018 році 145 учнів, у 2017 році 138 учнів та 123 учня у
2016 році, які проживають за межами пішохідної доступності, що становить
100% від потреби;
протягом 2018 року молоді спеціалісти до закладів освіти не прибували. В
2017 році в район прибули 2 молодих спеціаліста (вчителі початкових класів), у
2016 році – 4 молодих спеціаліста (2 вчителя початкових класів, логопед та
вчитель фізкультури), які забезпечені житлом;
39 випускників 2018 року навчаються у професійно-технічних вузах, що
становить 0,4% (44 випускники 2017 року – 0,4%) у розрахунку на 10
тис.населення;
у період оздоровлення в таборах з денним перебуванням охоплено
відпочинком у 2018 році 51% дітей шкільного віку (2017 рік - 54%, 2016 рік –
57%), що підлягають оздоровленню (крім випускних класів);
протягом 2018 року шкільний бібліотечний фонд поповнено на 2684
примірника на суму 94,0 тис.грн., що на 5,1% більше ніж за відповідний період
минулого року. У 2017 році на 2553 примірника - 92,3 тис.грн. (2016 рік – 6828
примірників – 123,1 тис.грн.), що у 2,7 разів менше в порівнянні з 2016 роком.
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Доступна одна зона Wi-Fi в межах класу у Вільшанській загальносвітній школі
І-ІІІ ступенів;
охоплення дітей дошкільного віку (віком від трьох до шести, семи років)
дошкільними навчальними закладами у 2018 році складає 299 дітей, 2017 році 371 дитина.
На території району у 2018 році функціонує 8 дошкільних навчальних
закладів (2016-2017 роки - 10 закладів) та 10 дошкільних закладів при НВК
(2016-2017 роки - 8 закладів).
Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100
місць у 2018 році – 75 осіб, у 2017 році - 74 особи та 71 особа у 2016 році.
На території району функціонують 43 заклади культури, які надають
культурні послуги населенню, з них: 1 районний україно-болгарський
історичний музей, 1 районний будинок культури, 1 дитяча школа мистецтв, 1
централізована бібліотечна система та 16 закладів культури клубного типу. З
районного бюджету на одного мешканця по галузі культура витрачено: у 2018
році – 574 грн., 2017 році – 495 грн. та 303 грн. у 2016 році;
протягом 2018 року здійснено поповнення бібліотечних фондів – 1180
примірників, на загальну суму 66,5 тис.грн., у 2017 році - 1778 примірників на
загальну суму 23,9 тис.грн., 2016 році – 1136 примірників. В районній
бібліотеці для дітей та дорослих - 2 зони WI-FI доступу;
у 2017 – 2018 навчальному році Вільшанська дитяча школа мистецтв
випустила 4 випускника, у 2016 – 2017 роках - 16 випускників, у 2015 – 2016
роках – 10 випускників;
З метою поліпшення технічного стану закладів культури протягом 2018
року було проведено ремонтні роботи у 8 закладах на загальну суму 525,2
тис.грн. та здійснено поточні ремонти пам’яток історії та монументального
мистецтва на суму 16,5 тис.грн..
За період 2017 року капітальні ремонти не здійснювалися, але разом з тим,
з метою поліпшення технічного стану закладів культури були проведені
поточні ремонти у 6 закладах на загальну суму 373,3 тис.грн..
Разом з тим, органами місцевого самоврядування в районі було здійснено
поточні ремонти пам’яток історії та монументального мистецтва на суму 28,0
тис.грн..
У 2016 році проведено ремонтні роботи у закладах культури району:
замінено вікна у дитячій школі мистецтв на суму 74,5 тис.грн.;
здійснено поточні ремонти пам’яток історії та монументального мистецтва
за 2016 рік на суму 54,3 тис.грн..
В районі проводяться свята болгарської культури: «Єднання сердець»,
«Тріфон зарізан», «Зустріч на межі», «На болгарську просимо гостину».
Мережа закладів культури залишається без змін.
Кількість закладів охорони здоров’я протягом 2016-2018 років залишається
незмінною - 2 заклади, а саме: Вільшанська центральна районна лікарня та
Комунальний некомерційний заклад «Центр первинної медико-санітарної
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допомоги» до якого входять 2 амбулаторії загальної практики сімейної
медицини.
Чисельність постійного населення у віці 0-17 років у 2018 році складає
2162 особи, у 2017 році складає 2201 особу та 2214 осіб у 2016 році;
чисельність постійного населення у віці 14-34 років у 2018 році складає
3115 осіб, у 2017 році складає 3124 особи та 3143 особи у 2016 році;
загальний коефіцієнт народжуваності (на 1000 осіб наявного населення) у
2018 році складає 5,4 у 2017 році складає 7,9 та 9,2 у 2016 році;
загальний коефіцієнт смертності (на 1000 осіб наявного населення) у 2018
році складає 16,3 у 2017 році складає 18,2 та 16,9 у 2016 році;
поширеність соціально-значимих та соціально-небезпечних хвороб серед
населення району у 2018 році складає 15378,2 (хвороб на 100 тис. населення), в
тому числі первинної захворюваності 27834,2, у 2017 році складає 16520,7
(хвороб на 100 тис. населення), в тому числі первинної захворюваності 32322,7
(хвороб на 100 тис. населення), у 2016 році – 170219,7 (33124,1);
забезпеченість ліжко-місць в лікарнях на 10000 населення у 2018 році
складає 54,0 у 2017 році складає 53,4 та 53,2 у 2016 році;
смертність дітей у віці до 1 року на 1000 живонароджених складає: у 2018
році складає 11,49 проміле, у 2017 році -19,42 проміле та 35,7 у 2016 році;
материнська смертність (на 100 тис.живонароджених) протягом 2016-2018
років відсутня;
перинатальна смертність (на 1000 народжених) у 2018 році складає 44,44
проміле, у 2017 році складає 9,62 проміле та 34,8 проміле у 2016 році;
витрати місцевого бюджету на галузь охорони здоров’я в розрахунку на
одного мешканця складає: у 2018 році складає 1136,9 грн., у 2017 році – 1158,9
грн. та 751,2 грн. у 2016 році.
В районі функціонує 1 ДЮСШ в якій займаються 160 дітей, що складає
82,5% від кількості дітей у 2017 році (194 дитини). Відділення ДЮСШ
працюють у смт Вільшанка та в селах: Добре, Йосипівка, Сухий Ташлик. В
ДЮСШ розвиваються такі види спорту, як веслування на байдарках та каное,
футбол, волейбол та теніс настільний.
Протягом 2017-2018 років у Вільшанському ЦДЮТ працювали спортивні
гуртки з кікбоксингу та спортивно-військового багатоборства в яких займається
99 дітей (у 2016 році 95 дітей). Таким чином відсоток охоплення
систематичними заняттями спортом складає 27,4% до загальної кількості
учнівської молоді (у 2016 році – 26,6%).
Загальний відсоток осіб, які займаються фізичною культурою та спортом,
складає 11,0% до наявного населення району (2016 рік – 12,5%).
Також, в районі функціонують 76 спортивних споруд з яких 1 стадіон, 55
площинних спортивних споруд, 11 спортивних залів, 1 веслувальна база та 8
приміщень для занять спортом. Таким чином, стан забезпечення спортивними
спорудами складає 6 споруд на 1 тис. населення.
Протягом 2017-2018 років у закладах освіти працює: 14 вчителів фізичної
культури (2016 рік -15), 3 штатних тренера (2016 рік - 1), 1 директор в ДЮСШ
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та 2 працівники відділу освіти райдержадміністрації. Загалом 20 осіб в районі
опікується сферою фізичної культури та спорту, що складає 0,2% до загальної
кількості населення, тобто 1 працівник на 625 осіб населення (2016 рік – 630
осіб).
Станом на 01 січня 2019 року на обліку сімей, які опинилися в складних
життєвих обставинах перебуває 81 сім’я, в яких виховується 212 дітей. Під
соціальним супроводом Центру перебувало 17 сімей, знято 12 сімей, як такі, що
позитивно вирішили свої проблеми. Спеціалістами Центру спільно з іншими
суб’єктами соціальної роботи та відповідним службами протягом 2018 року
здійснено 147 оцінок потреб дитини та її сім’ї (початкова оцінка), 17 оцінок
потреб дитини та її сім’ї, сім’ї (особи) (комплексна оцінка). Районним центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2018 року прийнято
участь у 10 засіданнях комісії з питань захисту прав дитини, на яких
розглядалися питання про подальшу роботу із сім'ями, які опинилися у
складних життєвих обставинах. Також центром протягом 2018 року виявлено
та взято на облік 22 сім’ї, знято – 19. Поставлено на облік 1 сім’ю, в якій
виховується неповнолітня умовно засуджена дитина та знято з обліку 8 умовно
засуджених осіб.
Протягом 2018 року здійснено перевірку цільового використання
державної допомоги при народженні дитини в 50 родинах. Кошти використано
за цільовим призначенням.
Щомісячно здійснюється аналіз становища вищезазначених сімей,
визначаються основні проблеми та вживаються відповідні заходи щодо їх
вирішення.
Станом на 01 січня 2018 року на обліку сімей, які опинилися в складних
життєвих обставинах перебуває 84 сім’ї (2016 рік -59 сімей), в яких
виховується 216 дітей (2016 рік -166 дітей). Під соціальним супроводом Центру
перебувало 15 сімей (2016 рік – 5 сімей), знято 8 сімей, як такі, що позитивно
вирішили свої проблеми (2016 рік – 4). Спеціалістами Центру спільно з іншими
суб’єктами соціальної роботи та відповідним службами протягом 2017 року
здійснено 140 оцінок потреб дитини та її сім’ї (початкова оцінка) (у 2016 році –
95), 14 оцінок потреб дитини та її сім’ї, сім’ї (особи) (комплексна оцінка), (у
2016 році – 5). Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
протягом 2017 року прийнято участь у 12 засіданнях комісії з прав захисту
дітей райдержадміністрації та подано матеріали на сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах (2016 рік – 8), на яких розглядалися питання про
подальшу роботу із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Також центром протягом 2017 року виявлено та взято на облік 16 сімей, (2016
рік – 39 сімей), знято – 9. Поставлено на облік 2 сім’ї, в яких виховується
неповнолітні умовно засуджені діти та знято з обліку 4 умовно засуджені
особи.
Загальна площа земель району становить 64,5 тис.га, що становить 2,6%
території області. Із загальної площі району землі сільськогосподарського
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призначення - 58,8 тис.га; сільськогосподарські угіддя – 57,7 тис.га; рілля –
51,01 тис.га; багаторічні насадження – 0,18 тис.га; сіножатті – 1,25 тис.га;
пасовища – 5,25 тис.га; під господарськими будівлями та дворами – 0,69 тис.га;
під шляхами та прогонами – 0,4 тис.га; землі лісового фонду – 2,64 тис.га;
забудовані землі – 1,7 тис.га; землі водного фонду – 0,72 тис.га; інші – 0,6
тис.га.
Загальна площа земель за межами населених пунктів складає 58522,43 га, з
них проінвентарізовано: у 2018 році - 1146,81 га, що складає 2,0% від загальної
площі земель, у 2017 році - 231,62 га та 177,01 га у 2016 році, що складає
відповідно 0,4% та 0,3% від загальної площі земель.
Загальна площа земель в межах населених пунктів району складає 5989,57
га, з них про інвентаризовано: у 2018 році – 54,14 га, що складає 0,9% від
загальної площі земель, у 2017 році - 4,6 га та 4,0 га у 2016 році, що складає
відповідно 0,08 % та 0,07 % від загальної площі земель;
Станом на 01 січня 2019 року до бюджету отримано надходжень від плати
за землю на суму 11910,7 тис.грн., або 118,9% до відповідного періоду
минулого року, з них: земельний податок – 1939,3 тис.грн. (137,8%), орендна
плата – 9971,4 тис.грн. (115,8%).
Станом на 01 січня 2018 року до бюджету отримано надходжень від плати
за землю на суму 11993,4 тис.грн., або 114,6% до відповідного періоду
минулого року (у 2016 році 10466,5 тис.грн. - 162,2%), з них: земельний
податок – 1822,4 тис.грн., або 135,5% (у 2016 році 1344,8 тис.грн. - у 3 рази
більший) орендна плата – 10171,0 тис.грн., що складає 111,5% (у 2016 році 9121,7 тис.грн. - 150,5%) до відповідного періоду минулого року.
Голова районної
державної адміністрації
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