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ПОЛТАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Шевченка, 5, м. Полтава, 36011; тел./факс (05322) 7-34-96, (0532) 56-07-69,
E-mail: polt_rda@adm-pl.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04057505

№
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від

Полтавська районна рада
Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Полтавського району, районного бюджету, а також здійснення делегованих
районною радою повноважень
Відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» я маю честь
сьогодні
прозвітувати
перед
вами
про
виконання
Полтавською
райдержадміністрацією у 2016 році Програми економічного і соціального
розвитку Полтавського району, районного бюджету, а також здійснення
делегованих районною радою повноважень.
Враховуючи широкий спектр означених повноважень та розуміючи високий
рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, мною, як головою
райдержадміністрації, та посадовими особами районної державної адміністрації
послідовно і наполегливо здійснювались заходи, спрямовані на організацію
забезпечення дієвого і результативного функціонування структурних підрозділів
районної державної адміністрації, їх тісної співпраці (у межах компетенції) з
сільськими радами, територіальними органами міністерств і відомств України та
іншими суб’єктами діяльності, які зареєстровані на території району і беруть
безпосередню участь у процесах практичного втілення в життя територіальних
громад вимог сьогодення.
З метою забезпечення виконання делегованих районною радою повноважень,
протягом 2016 року райдержадміністрацією було розроблено та винесено на
розгляд районної ради проекти 13 цільових регіональних програм.
Робота районної державної адміністрації у звітному періоді спрямовувалася на
забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району,
ефективного використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів,
сприяння залученню інвестицій у пріоритетні галузі економіки, вирішення
актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення добробуту та
соціального захисту населення. Серед наших пріоритетів у соціальній політиці робота із молоддю, ветеранами, реалізація цільових освітніх та медичних програм.
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І. Виконання районного бюджету
Бюджет Полтавського району за 2016 рік по загальному фонду дохідної
частини (без трансфертів) виконаний на 125,5 % (при плані 122660,9 тис. грн.,
фактично надійшло 153903,7 тис. грн.), або на 31242,8 тис. грн. більше.
Бюджет району (з трансфертами) за 2016 рік виконаний на 105,9 %
(призначено 432132,6 тис. грн., надійшло 457672,8 тис. грн.), або на 25540,2 тис.
грн. більше.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року до загального фонду
бюджету району надійшло коштів на 55810,9 тис. грн. більше.
Базова дотація надійшла в повному обсязі.
Субвенції надійшли в сумі 290644,7 тис. грн., що на 5702,6 тис. грн. менше
доведених, або 98,1%.
Планові показники по загальному фонду виконані по основних видах
податків.
Сільські бюджети Полтавського району за 2016 рік по загальному фонду
дохідної частини бюджету (без трансфертів) виконані на 123,3%, що на 15920,8
тис. грн. більше планових призначень.
За 2016 рік план по дохідній частині бюджету Полтавського району
виконаний по 25-ти сільських радах, а саме:
/тис. грн./
Назва сільської ради
%
Сума перевиконання
1 Абазівська
2 Бричківська
3 Василівська
4 Валківська
5 Гожулівська
6 Заворсклянська
7 Ковалівська
8 Кіровська
9 Куликівська
10 Калашниківська
11 Кротенківська
12 Мачухівська
13 Микільська
14Надержинщинська
15 Нестеренківська
16 Рунівщинська
17 Супрунівська
18 Степне
19 Судіївська
20 Тахтаулівська

155,4
152,7
132,1
168,5
142,1
100,5
112,6
138,9
119,9
177,7
122,5
114,4
106,9
141,0
136,2
128,8
126,6
105,4
152,0
111,2

879,4
432,7
199,9
411,7
623,6
18,0
417,4
655,6
289,0
566,4
353,8
447,8
136,6
271,6
541,7
437,4
3084,8
70,5
243,2
192,7
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21
22
23
24
25

Тростянецька
Терешківська
Черкасівська
Чорноглазівська
Щербанівська

117,3
157,0
143,9
164,0
113,4

177,9
1868,8
427,6
653,7
2556,8

План по доходній частині бюджету Полтавського району невиконаний по 1й сільській раді, а саме:
/тис. грн./
Назва сільської ради
%
Сума недовиконання
1. Новоселівська
97,9
38,2
Виконання за 2016 рік загального фонду районного бюджету (без
трансфертів) становить 128,1 % (призначено 54445,8 тис. грн., фактично
надійшло 69767,8 тис. грн.), що на 15322,0 тис. грн. більше планових.
Виконання районного бюджету (з трансфертами) становить 103,4 % (при
плані 341252,3 тис. грн., фактично надійшло 352703,1 тис. грн.), що на 11450,8
тис. грн. більше.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року до загального фонду
районного бюджету надійшло коштів на 22956,6 тис. грн. більше.
По видатках загального фонду бюджету Полтавського району план за
2016 рік в цілому виконаний на 95,0 % (призначено 409132,4 тис. грн., виконано
388518,9 тис. грн.).
Найбільшу питому вагу в загальній сумі видатків мають видатки на
фінансування соціально-культурних закладів та соціальний захист населення, а
саме:
 освіта – 80260,1 тис. грн., або 20,6 % від загальної суми видатків. План по
видатках на фінансування закладів освіти району виконаний на 93,1% (при
плані 86239,6 тис. грн., виконано 80260,1 тис. грн.).
 охорона здоров’я – 51000,4 тис. грн., або 13,1% від загальної суми видатків.
План по видатках на фінансування закладів охорони здоров’я виконаний на
97,5 % (при уточненому плані 52323,2 тис. грн., виконано 51000,4 тис. грн.).
 культура – 15405,0 тис. грн., або 4,0 % від загальної суми видатків. План по
видатках на фінансування закладів культури району виконаний на 95,6%
(при уточненому плані 16113,2 тис. грн., виконано 15405,0 тис. грн.).
 соціальний захист населення – 170502,8 тис. грн. або 43,9 % від загальної
суми видатків. План по видатках на соціальний захист населення в цілому
виконаний на 99,6 % (при плані 171094,7 тис. грн., виконано 170502,8 тис.
грн.).
Загальна сума видатків на фінансування соціально-культурних закладів та
соціальний захист складає 317168,3 тис. грн., або 81,6% від суми видатків
загального фонду бюджету.
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Із загальної суми видатків загального фонду бюджету Полтавського
району першочергові захищені статі складають 149995,4 тис. грн., або 38,6 % в
тому числі:
 Оплата праці працівників бюджетних установ - 98904,8 тис. грн., або 25,4
%

Нарахування на заробітну плату 21569,0 тис. грн., або 5,5 %

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 3771,6 тис. грн., або 0,97
%

Продукти харчування 4833,9 тис. грн., або 1,2 %

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20916,1 тис. грн., або
5,4%
По видатках районний бюджет за 2016 рік виконаний на 92,3% (при
плані 337124,4 тис. грн., використано 324237,0 тис. грн.).
Фінансування видатків районного бюджету проводилось у відповідності з
затвердженими у встановленому порядку кошторисами витрат бюджетних установ
та розписом районного бюджету.
Найбільшу питому вагу в загальній сумі видатків районного бюджету мають
видатки на фінансування соціально-культурних закладів та соціальний захист
населення, а саме:
По видатках на утримання закладів освіти асигнування використанні на
92,8 % (затверджено 76329,6 тис. грн., використано 70829,8 тис. грн.).
На утримання установ охорони здоров’я кошти використані в сумі 51000,4
тис. грн., при плані 52323,2 тис. грн., або 97,5 % від плану.
Установи культури профінансовано в сумі 6366,5 тис. грн., або на 99,8% від
плану в сумі 6379,0 тис. грн.
Видатки на соціальний захист населення по районному бюджету складають
168769,3 тис. грн., при плані 169160,9 тис. грн. або 99,7%.
Загальна сума видатків на фінансування соціально-культурних закладів та
соціальний захист складає 296978,5 тис. грн., або 91,6% від суми видатків
загального фонду бюджету.
Видатки по органах місцевого самоврядування проведені в сумі 2189,0
тис.грн., або на 97,7 % від плану в сумі 2239,8 тис. грн.
Із загальної суми видатків загального фонду районного бюджету
першочергові захищені статті складають 117521,5 тис. грн., або 36,2 %, в тому
числі:

Оплата праці працівників бюджетних установ - 78206,6 тис. грн., або
24,1 %

Нарахування на заробітну плату - 17041,1 тис. грн., або 5,3 %

Медикаменти та перев’язувальні матеріали - 3447,1 тис. грн., або
1,1%

Продукти харчування - 3688,9 тис. грн., або 1,1 %

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -15137,8 тис. грн., або 4,7
%
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По захищених статях бюджету за 2016 рік виплати проведені в повному
обсязі, кредиторської заборгованості станом на 01.01.2017 року немає.
ІІ. Виконання програми економічного і соціального розвитку району
За 2016 рік у порівнянні з 2015 роком обсяг реалізованої промислової
продукції збільшився на 43,3% і склав 304,6 млн. грн.
Обсяг реалізованої промислової продукції по роках
2014 рік, млн. грн.
2015 рік, млн. грн.
2016 рік, млн. грн.
163,2
212,5
304,6
Середньомісячна заробітна плата працівників району за 2016 рік зросла на
25,1% та склала 4702 грн.
Кількість зареєстрованих безробітних на 1 січня 2017 року становить 896
осіб, що на 2,2% менше, ніж на відповідну дату 2016 року.
Чисельність наявного населення на 01.01.2017 року по району складає
66860 осіб. Загальне скорочення населення становить 262 особи.
Станом на 31 грудня 2016 року загальна кількість суб’єктів господарювання,
що здійснюють свою діяльність на території Полтавського району, складає 3470
суб’єктів господарювання, з яких 1304 юридичні особи та 2166 фізичних осіб.
У 2016 році до бюджету Полтавського району мобілізовано 153,9 млн. грн.
податків і зборів, які були затверджені сесією районної ради на 2016 рік в розмірі
122,7 млн. грн., забезпечено на 125,5 відсотків, додаткові надходження склали 31,2
млн. грн. У порівнянні з 2015 роком надходження до бюджету Полтавського
району збільшились на 55,8 млн. грн. або на 56,9 відсотка.
У загальній сумі сплачених податків у 2016 році до місцевого бюджету
Полтавського району в розрізі видів економічної діяльності найбільшу частку
мають сільське господарство – 29,9 відс., діяльність у сфері торгівлі – 25,2 відс.,
діяльність транспорту – 9,6 відс. та діяльність у сфері державного управління 7,6 відсотків.
Загальна площа сільськогосподарських земель, що входять до
адміністративно-територіальної одиниці району, – 126,0 тис. гектарів, в т.ч.
сільськогосподарські угіддя – 93,8 тис. га, з них ріллі – 76,1 тис. га., багаторічні
насадження - 3,1 тис. га., сіножаті - 7,1 тис. га., пасовища – 6,4. (форма 6-зем.)
(сільгосппідприємства та фермерські господарства району обробляють – 47079
тис. га ріллі).
Сільгосптоваровиробниками та фермерськими господарствами району під
врожай 2017 року посіяли 5516 га озимих культур. З них на зерно 5466 га, в тому
числі, озимої пшениці - 5232 га, озимого ячменю - 234 га, крім того озимого
ріпаку – 260 га.
Культура
Озимі всього
в т.ч. на зерно
з них озима пшениця
озиме жито
озимий ячмінь
крім того оз.ріпак

2015 рік (га)
10208
41,7
10208
41,7
9800
44,0
32
40,0
376
35,6
465
24,0

2016 рік (га)
4538
40,2
4509
41,5
4029
41,5
45
31,3
464
32,3
200
22,0

2017 рік (га)
5516
5466
5232
234
260
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В порівнянні з минулим роком, площа посіву озимих культур збільшується
на 978 га.
В 2016 році в районі отримано – 126,0 тис. тонн зернових та зернобобових
культур з середньою урожайністю – 54,3 ц/га, озимої пшениці отримали - 16,6
тис.тонн із урожайністю – 41,5 ц/га, ярого ячменю – 5,8 тис. тонн із урожайністю
– 32,2 ц/га, кукурудзи на зерно – 99,9 тис. тонн, із середньою урожайністю – 63,0
ц/га , сої отримали – 21,2 тис. тонн зерна, із середньою урожайністю – 25,8 ц/га,
соняшника отримали – 39,2 тис. тонн із середньою урожайністю – 29,0 ц/га;
цукрових буряків із площі - 141 гектар отримали – 5,4 тис. тонн, із середньою
урожайністю – 380 ц/га.
Станом на 01 січня 2017 року з початку 2016 року закуплено мінеральних
добрив – 4885 тонн поживних речовин при потребі – 4063 тонни, що становить
120% до забезпечення розрахункової потреби в районі.
В Полтавському районі 10 сільськогосподарських підприємств займаються
тваринництвом. Велику рогату худобу утримують 8 господарств. Займаються
вирощуванням свиней 9 господарств (в т.ч. 2 фермерських господарства), 2
господарства утримують птицю та 2 утримують поголів’я овець.
Станом на 01 січня 2017 року в сільгосппідприємствах району налічується
6142 гол. великої рогатої худоби, в т.ч. 2302 голови корів, овець 336 голів та 15461
гол. птиці.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року поголів’я великої
рогатої худоби району скоротилося на 650 голів, а корів відповідно на 539 голів,
що становить майже 34%. Це не може не викликати занепокоєння. Зменшення
поголів’я худоби зумовлене тим, що на початку 2016 року товариство з
обмеженою відповідальністю «Бурат-Агро» ліквідувало галузь тваринництва в
Полтавському районі, і все наявне поголів’я великої рогатої худоби перемістили у
Решетилівський район, а це 619 голів ВРХ, в тому числі 350 голів корів.
Також у квітні 2016 року СТОВ СС «Тростянець» продали іншому власнику
поголів’я корів, в кількості – 127 голів; ТОВ АФ «Добробут» - все наявне поголів’я
ВРХ - 300 голів перемістили у Козельщинський район (підрозділ ТОВ АФ
«Добробут»).
Поголів’я свиней по району складає 6996 гол., що менше на 685 гол., ніж у
2015 році. Також в районі працюють над вирощуванням свиней 2 фермерських
господарства: ФГ «Ваці» - 1910 гол. та ПП «ЗоряР» - 164 голів.
Вирощуванням племінного поголів’я займаються два племінних
господарства, одне з яких являється племінним заводом – державне підприємство
дослідне господарство «Степне» та державне підприємство «Експериментальна
база «Надія» - племінний репродуктор, в яких сконцентровано 1800 гол. свиней, в
тому числі 200 голів основних свиноматок.
Поголів’я овець утримують господарства: ДП «Вітал-Агро» - 148 гол. та ДП
«Крюковська виправна колонія № 29» - 188 голів. Поголів’я птиці сконцентроване
в господарствах: ДП «Крюковська виправна колонія № 29» - 1972 голів та ВСК
«Злагода» - 13489 голів.
Станом на 01.01. 2017 року сільгосппідприємствами району вироблено:
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-

молока – 15789 тонн (- 2034 тонн до минулого року);
надій на 1 фуражну корову – 6398 кг (+ 267 кг до минулого року);
м’яса – 1800 тонн (+20 тонн до минулого року);
яєць курячих 577,4 тис. штук (+ 168,3 тис. штук до минулого року);
вироблено на 1 курку-несучку –118 штук (+10 штук до минулого

року).
ІІІ. Виконання делегованих районною радою повноважень
1. Підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціальноекономічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань,
інших матеріалів, забезпечення виконання рішень ради
Райдержадміністрацією протягом 2016 року внесено на розгляд та
затвердження сесією районної ради 13 регіональних програм:
1. Програма економічного і соціального розвитку Полтавського району на
2017 рік.
2. Програма «Розвитку та удосконалення організації харчування в
загальноосвітніх навчальних закладах Полтавського району на 2016 рік»;
3.Програма організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних
закладів та вихованців дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів
району на січень-травень 2017 року;
4. Програма відзначення кращих працівників галузі рослинництва та
тваринництва на 2016-2018 роки в Полтавському районі;
5. Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції,
членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, воїнівінтернаціоналістів та зниклих безвісті учасників антитерористичної операції на
2016-2010 роки;
6. Програма забезпечення молоді житлом на 2016-2020 роки;
7. Програма фінансової підтримки об’єктів спільної власності
територіальних громад Полтавського району та комунальних підприємств
Полтавської районної ради на 2016-2018 роки;
8. Програма розвитку туризму в Полтавському районі на 2016 - 2020 роки;
9. Програма розвитку книговидання та книгорозповсюдження у
Полтавському районі на 2016-2018 роки;
10. Програма розвитку дорожнього господарства Полтавського району на
2016-2018 роки;
11. Програма забезпечення пожежної безпеки Полтавського району на 20162020 роки;
12. Цільова соціальна Програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018
роки;
13. Програма висвітлення діяльності органів виконавчої влади в
Полтавському районі у засобах масової інформації на 2016-2019 роки.
У 2016 році з районної ради надійшло 395 документів. Було поставлено на
контроль та відпрацьовано у встановлені терміни 201 лист та 17 рекомендацій
постійних комісій.
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2. Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та
культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних програм
економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України
До Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на
період 2015-2017 років у 2016 р. були включені наступні заходи:
- створення на базі існуючого комунального кущового підприємства для
надання якісних житлово-комунальних послуг мешканцям суміжних сільських
громад (Куликівська, Ковалівська, Новоселівська, Степненська та Заворсклянська
сільські ради);
- Чисте село - «Красиве село». Облаштування місць збору твердих
побутових відходів, придбання контейнерів для сміття та запровадження єдиної
системи поводження з твердими побутовими відходами на території трьох
сільських громад Полтавського району (Ковалівська, Новоселівська, Куликівська
сільські ради);
- реконструкція з добудовою дошкільного підрозділу Тахтаулівського НВК
по вул.Центральна, 115 в с.Тахтаулове Полтавського району Полтавської області;
- реконструкція водопровідних мереж в с. Гожули по вул. Кірова від пров.
Балкового до водонапірної вежі е=500 пм;
- реконструкція Будинку культури в селі Заворскло Полтавського району
Полтавської області.
На конкурс інвестиційних проектів, що можуть бути реалізовані за кошти
Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році, подано два проекти, а
саме:
1. Реконструкція з добудовою дошкільного підрозділу Тахтаулівського НВК
по вул.Центральна, 115 в с.Тахтаулове Полтавського р-ну Полтавської обл.
(вартість проекту 6660,804 тис. грн.);
2. Реконструкція водопровідних мереж в с. Гожули по вул. Кірова від пров.
Балкового до водонапірної вежі е=500 пм (вартість робіт 503,0 тис. грн.).
На обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Полтавської
області на 2017 рік подані наступні проекти:
впровадження енергозберігаючих технологій у Ватажківському сільському
клубі Заворсклянської сільської ради;
енергозбереження в секторі адміністративних та територіальних будівель на
території Терешківської та Микільської сільських рад;
відновлення роботи дошкільного навчального закладу «Малятко» в с.
Залізничне Ковалівської сільської ради;
налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами на
території Мачухівської та Судіївської сільських рад Полтавського району і
Плосківської сільської ради Решетилівського району.
Для включення в План заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської
області на 2018-2020 роки райдержадміністрацією надано пропозиції проектів
регіонального розвитку, а саме:
- Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільній,18 в с.
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Розсошенці Полтавського району Полтавської області;
- Реконструкція Ковалівського сільського Будинку культури з модернізацією
кіно-концертного залу в с. Ковалівка Полтавського району Полтавської області;
- Реконструкція з добудовою дошкільного підрозділу Щербанівського НВК
Полтавського р-ну Полтавської обл.;
- Реконструкція очисних споруд в с. Біологічне Полтавського району;
- Реконструкція очисних споруд с.Тахтаулове, Полтавського району
Полтавської області з улаштуванням локальної установки біологічної очистки
типу ОАЗИС продуктивністю 30м3/добу;
- Будівництво спортивного комплексу з влаштуванням відкритих
майданчиків для занять спортом в с. Гожули Полтавського району;
- Реконструкція нежитлової будівлі колишньої початкової школи в
спортивно-оздоровчий центр з будівництвом відкритих майданчиків для занять
спортом по вулиці М. Гаврилка, 2 В, в с. Ковалівка Полтавського району
Полтавської області;
- Реконструкція Супрунівського НВК з термомодернізацією та
влаштуванням шатрового даху.
3. Забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку
відповідної території, ефективного використання природних, трудових і
фінансових ресурсів
Проаналізувавши стан справ у районі за 2016 рік, слід відзначити, що
соціально-економічний розвиток забезпечує достатній рівень життя населення
району.
На ринку праці ситуація склалася наступна.
За сприянням Полтавського районного центру зайнятості протягом 2016
року працевлаштовано 1044 особи, рівень охоплення заходами активної політики
зайнятості становив 64,2%. За 2016 рік здійснено підвищення кваліфікації
безробітних та охоплення навчанням 209 безробітних осіб, охоплено
профорієнтаційною роботою 4853 безробітних громадянин.
5 особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15
років, видано ваучери для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку
праці.
10 безробітних започаткувати власну справу за сприянням центру зайнятості,
залучено до громадських та тимчасових робіт 335 безробітних.
Крім того, надано роботодавцям компенсацію фактичних витрат по сплаті
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
працевлаштування 52 осіб.
Основні завдання та заходи у 2016 році:
Показник
Чисельність незайнятих громадян, які
перебували на обліку в державній службі
зайнятості на кінець року

Один.
виміру

2015 р.

2016 р.

2016 р.
у % до
2015 р.

чол.

885

794

89,7

10
Рівень безробіття
%
Кількість створених нових робочих місць
одиниць 271*
335*
23,6
(в усіх сферах економічної діяльності)
Фіксований ринок праці, (чисельність
незайнятого населення, яке перебувало на
чол.
2613
2473
94,6
обліку в центрах зайнятості протягом
року) – для розрахунку рівня безробіття
* за даними Полтавського районного центру зайнятості (отриманими шляхом автоматизованого
обміну), державним реєстратором Полтавського району зареєстровано 335 суб’єктів
підприємницької діяльності протягом 2016 року та 271- протягом 2015 року.

Стан виплати заробітної плати постійно знаходиться на контролі в
райдержадміністрації. Спеціалісти управління соціального захисту населення
райдержадміністрації проводять щодекадний моніторинг стану виплати поточної
заробітної плати на підприємствах району.
Станом на 01.01.2017 року заборгованість має підприємство ПрАТ БУ-9
«Полтаванафтогазбуд» - 1033,2 тис. грн.
Основна причина виникнення заборгованості із виплати заробітної плати –
це несвоєчасні розрахунки за виконані роботи.
Надано відкоригований графік погашення заборгованості по заробітній
платі.
Питання погашення заборгованості знаходиться на постійному контролі в
райдержадміністрації.
За 2016 рік проведено 10 засідань районної тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, де заслухано 13 звітів керівників 2
підприємств-боржників.
У 2016 році було проведено ряд заходів з енергозбереження, а саме:
Заклади освіти:
проведена реконструкція теплогенераторної із заміною котлів та вузлів
обліку в ДНЗ «Зірочка» в с. Ковалівка, обсяг фінансування проекту 818,801 тис.
грн.;
заміна вікон в Щербанівській ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 411,0 тис. грн.;
заміна вікон в Тахтаулівському НВК – 111,0 тис. грн.;
заміна вікон в Гожулівському НВК на суму 60,0 тис. грн.;
заміна вікон в Абазівській ЗОШ І – ІІІ ст. на суму 110,0 тис. грн.;
заміна вікон в Божківському НВК на суму 110,0 тис. грн.;
реконструкція системи опалення Василівської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 180,0
тис. грн.;
завершення будівництва газифікованої теплогенераторної для Розсошенської
гімназії – 300,0 тис. грн.;
капітальний ремонт системи опалення Калашниківського НВК вартістю
190,0 тис. грн.
Заклади культури:
проведено заміну вікон на енергозберігаючі в Центральній районній
бібліотеці с. Мачухи на суму 44,5 тис. грн.;
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поточний ремонт із заміною вікон на металопластикові Районного будинку
дитячо-юнацької творчості на суму 60,0 тис. грн.
Заклади охорони здоров’я :
Полтавська центральна районна клінічна лікарня:
проведено інжиніринг (заміна ламп накалювання на лампи світодіодні 352
шт. та світильники світодіодні НПП 27 шт.) на суму 26,0 тис. грн.;
проведено роботу по заміні та очищенню котельного та теплообмінного
обладнання, тепломереж, водопостачання на основі сучасних прогресивних
методів очищення на суму 49,0 тис. грн.;
заміна віконних блоків у приміщенні лікарні на склопакети, виготовлені з
дотриманням енергозберігаючих технологій (49 шт.) на суму 199,0 тис. грн.
Комунальний заклад «Полтавський районний клінічний центр первинної
медичної допомоги»:
поточний ремонт системи опалення Ковалівської АЗП-СМ на суму 90,0 тис.
грн.;
заміна вікон на енергозберігаючі в Василівській АЗП-СМ на суму 60,0 тис.
грн.;
заміна вікон на енергозберігаючі в Мар'ївськомуФАПі на суму 50,0 тис. грн.
Також було проведено капітальний ремонт системи опалення
адміністративної будівлі по вул. Шевченка, 5 на загальну суму 514,790 тис. грн. та
поточний ремонт фасаду з утепленням та влаштуванням віконних блоків на
загальну суму 587,603 тис. грн.
Важливим напрямком роботи районної державної адміністрації було
забезпечення соціального захисту.
За 2016 рік призначено, профінансовано та виплачено державних
соціальних допомог на загальну суму 68,2 млн. грн. Понад 11 тис. сімей
скористалися субсидією на загальну суму 100 млн. гривень, понад 6 тис. сімей
отримали пільгу на загальну суму 19 млн. гривень.
За районною цільовою програмою надано пільги по оплаті житлово –
комунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 групи на загальну суму 200 тис.
гривень.
В районі діє Комплексна програма соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції, членів сімей загиблих учасників антитерористичної
операції, воїнів – інтернаціоналістів та зниклих безвісті учасників
антитерористичної операції, якою передбачено додаткові пільги, матеріальна
підтримка, оздоровчі послуги, медичне обслуговування. На ці цілі в минулому
році виділено 282 тис. гривень.
Для забезпечення підвищення рівня медичного обслуговування громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1,2 категорії в районі
затверджена Районна програма соціального захисту, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, якою в 2016 році профінансовано на лікарські засоби
та зубопротезування 60 тис. гривень.
За рахунок районного бюджету передбачені компенсаційні виплати
фізичним особам, які надають послуги інвалідам та хворим, які за станом здоров'я
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потребують постійного догляду. Так, за 2016 рік було профінансовано 318,4 тис.
гривень.
В межах Районної програми надання одноразової матеріальної допомоги на
2016 – 2020 роки, в минулому році отримали близько 300 громадян нашого району
матеріальну допомогу на загальну суму 330 тис. гривень, з них 81 інвалід.
В межах Комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими
фізичними можливостями на 2013 – 2020 роки за рахунок районного бюджету в
2016 році 12 дітей – інвалідів отримали реабілітаційні послуги, які надані
Міським центром соціальної реабілітації дітей – інвалідів (м.Полтава) на загальну
суму 80 тис. гривень.
Для підтримки статутної діяльності Полтавської районної організації
ветеранів в районі затверджена Програма підтримки діяльності Полтавської
районної організації ветеранів на 2015-2017 роки, якою в 2016 році було
передбачено 78 тис. гривень.
До актуальних проблем сьогодення належить питання щодо соціального
обслуговування малозабезпечених пенсіонерів, інвалідів, одиноких пристарілих.
Для вирішення цих проблем функціонує Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Полтавського району, яким в 2016
році обслужено близько 4,4 тис. осіб.
Попитом у одиноких пенсіонерів та інвалідів району користується
відділення соціально – медичних послуг, протягом 2016 року послугами
скористалися 1,5 тис. осіб.
З метою наближення соціальних послуг до населення Полтавського району
працює мобільна бригада "соціального офісу", яка здійснила 37 виїздів по
сільських радах.
Для покращення матеріально – технічної бази відділень Територіального
центру протягом 2016 року з районного бюджету виділено 80 тис. гривень.
4.Підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових
показників і пропозицій до проекту обласного та Державного бюджету України
Бюджет району розраховується відповідно до доведених Міністерством
фінансів України на виконання п. 8 ст. 75 Бюджетного Кодексу України
розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх
визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо
складання проектів місцевих бюджетів.
З метою залучення субвенцій на виконання інвестиційних програм
(проектів) відповідно до ст. 105 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету
Міністрів України № 530 від 18.05.2011р.( зі змінами) «Про затвердження
Порядку та умов надання субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам
на виконання інвестиційних програм (проектів) та постанови Кабінету Міністрів
№ 106 від 06.02.2012 р. (зі змінами) «Про затвердження Порядку умов надання
субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій» райдержадміністрацією
було сформовано за встановленою Мінекономрозвитку та Мінрегіонбудом
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формою перелік соціально важливих проектів (заходів), передбачених Програмою
економічного і соціального розвитку Полтавського району на 2017 рік, які не
можуть бути реалізовані через брак коштів районного бюджету і направлено до
голови Полтавської облдержадміністрації Головка В.А. та депутата Верховної
ради України Бублика Ю.В. з метою включення їх до переліку об’єктів (заходів),
що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету на
здійснення заходів щодо економічного і соціального розвитку окремих територій.
Загальний обсяг фінансування з державного бюджету, необхідний для реалізації
даних проектів, становить майже 26,8 млн. грн. У випадку позитивного розгляду
даного питання на рівні Кабінету Міністрів України, вдасться значно заощадити
кошти районного бюджету та направити їх на реалізацію інших, не менш
важливих, проектів.
5. Сприяння інвестиційної діяльності на території району
За підсумками 2016 року Полтавський район за напрямком діяльності
інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна діяльність посів 5
місце серед районі області.
Освоєно (використано) капітальних інвестицій по району за 2016 рік – 363,9
млн. грн., що становить 3,3% від загального по області. На одну особу – 5394,3
грн.
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 1 особу становить140,0
дол. США, що відповідає 4 місцю серед районів області.
Треба відмітити, що на кінець 2016 року темпи зменшення обсягу прямих
іноземних інвестицій у процентах до обсягів на початок року складають 99,3% (7
місце серед районів області).
Враховуючи незначне зменшення темпів росту іноземних інвестицій, в
районі налагоджена співпраця з газовидобувними компаніями, що здійснюють
діяльність в регіоні з метою залучення коштів на розвиток територіальних громад.
Зокрема, у 2016 році в рамках реалізації Стратегічного плану соціального
партнерства ПрАТ «Нафтогазвидобування» з органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування на реалізацію соціальних проектів виділено 2,3 млн.
коштів ПрАТ «НГВ». За ці кошти було:
- придбано трактор з навісним обладнанням для комунального підприємства
Мачухівської сільської ради;
- завершено будівництво водогону в с. Мачухи;
- придбано санітарний автомобіль для КП «Полтавський районний
клінічний центр первинної медичної допомоги», який обслуговуватиме мешканців
Калашниківської та Мачухівської сільських рад;
- проведено капітальний ремонт покрівлі та фасаду Калашниківського
Будинку культури.
На підставі укладеної Угоди № 563/16 від 10.06.2016 року між Публічним
акціонерним товариством «Укргазвидобування» та Полтавською обласною
державною адміністрацією у 2016 році залучено 1455 тис. грн. на розвиток
соціальної інфраструктури району, а саме:
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- на ремонт доріг Куликівської сільської ради – 500,0 тис. грн;
- Капітальний ремонт системи опалення та котельні Ковалівської
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини – 205,0 тис. грн.;
- Капітальний ремонт покрівлі Терешківського дитячого садочка – 250,0 тис.
грн.;
- Ремонт покрівлі Валківського Будинку культури – 250,0 тис. грн.;
- Капітальний ремонт покрівлі Кіровського сільського Будинку культури –
250,0 тис. грн.
Обсяг коштів, що були залучені на розвиток інфраструктури району за
рахунок угод соціального партнерства з видобувними компаніями у 2016 році,
збільшено на 640,0 тис. грн. в порівнянні з 2015 роком.
Протягом 2016 року комунальний заклад «Полтавський районний клінічний
центр первинної медичної допомоги» брав активну участь у наступних проектах:
1. Проект Світового банку - «Поліпшення охорони здоров’я на службі у
людей». Першочергові завдання Полтавського районного клінічного центру
первинної медичної – це створення належних матеріально-технічних умов в
амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини та ФАПах (відповідно до
Європейських стандартів) для подальшого забезпечення їх комп’ютерною та
іншою медичною апаратурою (за рахунок Світового банку), створення
міжрайонного тренінгового центру (на базі Абазівської амбулаторії загальної
практики-сімейної медицини).
2. Проект USAID “Реформа ВІЛ-послуг у дії”. Мета пілоту — забезпечення
функціонування сталої моделі надання життєво важливих ВІЛ- послуг на
місцевому рівні для найбільш уразливих до інфікування ВІЛ-груп населення та
людей, які живуть з ВІЛ.
У 2016 році на конкурс інвестиційних проектів, що можуть бути реалізовані
за кошти Державного фонду регіонального розвитку, на 2017 рік подано два
проекти, а саме:
1. Реконструкція з добудовою дошкільного підрозділу Тахтаулівського НВК
по вул. Центральна, 115 в с.Тахтаулове Полтавського р-ну Полтавської обл.
(вартість проекту 6660,804 тис. грн.);
2. Реконструкція водопровідних мереж в с. Гожули по вул. Кірова від пров.
Балкового до водонапірної вежі е=500 пм (вартість робіт 503,0 тис. грн.).
6. Об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та
організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також
бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на
пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів
місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених
пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного
значення (як співфінансування на договірних засадах) та на заходи щодо охорони
праці та охорони навколишнього природного середовища
У 2016 році спільними зусиллями органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування вдалося реалізувати багато важливих для територіальної громади
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проектів та ініціатив. Значна увага приділялася зміцненню матеріально-технічної
бази житлово-комунального господарства району.
На територіях Щербанівської, Супрунівської, Абазівської, Гожулівської,
Терешківської, Тахтаулівської, Кротенківської, Степненської, Валківської,
Заворсклянської,
Чорноглазівської,
Надержинщинської,
Рунівщинської,
Валківської, Калашниківської, Тростянецької сільських рад здійснюється
централізоване водопостачання. Інша частина населення поки що користується
шахтними колодязями.
Вода в більшості шахтних колодязів не відповідає санітарним нормам, для
поліпшення санітарного стану питної води в районі ведеться нове будівництво
мереж централізованого водопостачання.
З метою забезпечення контролю за використанням, охороною вод,
відтворення водних ресурсів та якісною питною водою, комунальними
підприємствами району систематично проводяться виробничо-лабораторні
відбори води.
Вся питна вода, яка надається населенню в районі централізованим
водопостачанням, відповідає вимогам держстандарту за виключенням показника
вмісту фтору, який перевищує показник в 1,5 – 2 рази. Це характерно для
Бучакського водного горизонту, який використовується в межах Полтавського
району.
Навколо артезіанських свердловин, що знаходяться на балансі комунальних
підприємств, створені зони санітарної охорони джерел водопостачання, які
підтримуються в належному санітарному стані, обгороджені або обваловані.
Користування артезіанськими свердловинами здійснюється на основі Дозволу на
спеціальне користування, виданого Державним управлінням охорони
навколишнього природного середовища в Полтавської області.
Для поліпшення санітарного стану питної води в районі проведено наступні
заходи:
Будівництво артезіанської свердловини для водопостачання господарськопитних потреб населення с. Макухівка, с. Андрушки Ковалівської сільської ради,
вартість робіт складає-1000,0 тис.грн.
Будівництво артезіанської свердловини для водопостачання господарськопитних потреб населення с. Затурине Ковалівської сільської ради, вартість робіт
складає-941,0 тис.грн.
Будівництво мережі водопостачання с. Затурине Ковалівської сільської ради,
вартість робіт складає-1208,8 тис.грн.
Будівництво насосної станції для реконструкції системи водопостачання в с.
Щербані Полтавського району. Виділено з районного бюджету 899,128 тис. грн.
Реконструкція каналізаційної насосної станції в с. Степне, Степненської
сільської ради - 200 тис. грн.
Гожулівською сільською радою було проведено реконструкцію
артсвердловини, поточний ремонт водопостачання та водовідведення с. Гожули
вартість робіт складає 794,0 тис. грн.;
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Валківською сільською радою було проведено реконструкцію системи
водопостачання в с. Валок, вартість робіт складає-180,0 тис. грн.;
Заворсклянською сільською радою було проведено будівництво мережі
водопостачання в с. Минівка та капітальний ремонт свердловини та водонапірної
башти, вартість робіт складає-1400,0 тис. грн.
Введено в експлуатацію другу чергу будівництва водогону в с. Мачухи,
вартість робіт складає-350,0 тис. грн.
Реконструйовано зовнішні мережі водопроводу в с. Щербані Полтавського
району.
Тверді побутові відходи
На території Полтавського району знаходиться 27 звалищ твердих
побутових відходів загального площею 32,7 га. На 6 звалищ площею 10,3 га
виготовлені державні акти на право постійного користування земельними
ділянками.
З метою створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини,
попередження негативного впливу відходів на здоров’я населення та на виконання
законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», «Про благоустрій населених пункті» на сесіях сільських рад
затверджені правила з благоустрою та схеми санітарної очистки населених
пунктів.
При виявленні несанкціонованих сміттєзвалищ, органами місцевого
самоврядування проводяться комісійні обстеження із залученням відповідних
служб та виконуються всі необхідні заходи щодо їх ліквідації.
Збирання твердих побутових та виробничих відходів здійснюється у
кожному населеному пункті району.
Ковалівською сільською радою придбано 130 контейнерів та 2
сміттєприбиральні автомобілі, створено комунальне підприємство по наданню
послуг поводження з твердими побутовими відходами. В 2016 році придбано
додатково контейнери з кришками на загальну суму 40 тис. грн.
Комунальне підприємство «Красиве село» Ковалівської сільської ради, яке
має на балансі 2 сміттєзбиральні автомобілі, уклало угоду на вивіз побутового
сміття із населених пунктів Куликівської та Рунівщинської сільських рад. Інші
сільські ради, а саме: Кротенківська, Василівська, Микільська, Мачухівська,
Терешківська, Тростянецька, Черкасівська та Щербанівська сільські ради
заключили угоди на вивіз побутових відходів з КАТП-1628. Новоселівська
сільська рада заключила угоду на вивіз побутових відходів з ТОВ «Рудіко». На
територіях Гожулівської, Ковалівської, Надержинщинської, Степненської,
Супрунівської сільських рад вивіз побутових відходів здійснюють комунальні
підприємства відповідних сільських рад, які вивозять побутове сміття
тракторними причепами. Решта сільських рад, які не мають комунальних
підприємств, вивозять побутове сміття власними силами та за допомогою
сільськогосподарських підприємств (Пальчиківська (Кіровська) с/р – підприємство
«Злагода», Бричківська с/р – ТОВ «Петрівське»).
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З метою реалізації чинного законодавства України по захороненню і
сортуванню відходів на субрегіональному рівні, впровадження економічно
ефективної системи, що забезпечує стійкий цикл управління відходами, від збору
відходів до утилізації та захоронення, 07.10.2016 року був підписаний
Меморандум про співробітництво з реалізації Субрегіональної стратегії
поводження з відходами для Полтавської області. Предметом цього Меморандуму
є співробітництво з реалізації Субрегіональної стратегії поводження з відходами
для Полтавської області, яка була розроблена в рамках проекту міжнародної
технічної допомоги «Реформи управління на сході України», що реалізувався
Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).
За дорученням облдержадміністрації Полтавським національним технічним
університетом імені Юрія Кондратюка розроблено проект комплексної програми
поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на період
2017- 2021 роки (далі – Програма).
Програмою визначено необхідну кількість контейнерів для населених
пунктів району та включення їх придбання до заходів Програми з передбаченням
відповідного фінансування. Також прораховані варіанти збору і вивозу відходів від
населення сміттєвозами за певним графіком, визначена оптимальна сітка тарифів з
вивозу відходів.
За результатами проведеної інвентаризації підготовлено пропозиції щодо
віднесення сміттєзвалищ і полігонів твердих побутових відходів до різних
категорій екологічної небезпеки від небезпечних до надзвичайно небезпечних. В
рамках Програми сміттєзвалища будуть поетапно виводитись із експлуатації у
найближчі роки.
Програмою передбачено до 2019 року залишити в експлуатації із 27
сміттєзвалищ 8. На інших сміттєзвалищах заплановано проведення робіт по
рекультивації та ліквідації до 2019 року.
Однією із головних проблем в районі є полігон твердих побутових відходів
поблизу с. Макухівка. Даний полігон використовується з 1953 року і займає площу
17,4 га. Сміттєзвалище статусу полігону не відповідає, в зв’язку із відсутністю
донного ізоляційного екрану, інженерних мереж та комунікацій, проектнокошторисної документації. Фактична потужність 700-800 тис. м. куб (140-150 тон)
на рік. На сьогоднішній день наповненість сміттєзвалища становить близько 10
млн. м. куб.
Звалище вичерпало свій ресурс ще у 2006 році, коли його наповненість
становила 107%.
Вуличне освітлення
Протягом 2016 року проведені роботи по реконструкції мереж вуличного
освітлення в сільських населених пунктах а саме:
1.Реконструкція мереж вуличного освітлення в с.Ковалівка та Верхоли
Ковалівської сільської ради. Загальна вартість – 304,4 тис. грн.
2. Реконструкція мереж вуличного освітлення в с.Степне Степненської
сільської ради. Загальна вартість – 187 тис. В .
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3. Реконструкція мереж вуличного освітлення в с. Миколаївка, Байрак,
Куклинці, Кованчик Мачухівської сільської ради. Загальна вартість – 700 тис. грн.
Шляхомостове господарство
З метою збереження від руйнування та забезпечення належного
експлуатаційного стану автомобільних доріг в населених пунктах,
райдержадміністрацією були подані пропозиції до обласної програми розвитку
дорожнього господарства на 2016-2018 роки на ремонт доріг загального
користування та вулиць і доріг комунальної власності на території Полтавського
району. Сьомою сесією обласної ради сьомого скликання від 29.04.2016 року (зі
змінами від 26.07.2016 року) було виділено кошти в сумі 2651,0 тис. грн.
(капітальні видатки -1365,5 тис. грн. поточні видатки-1285,5 тис.грн.). Кошти були
використані в повному обсязі.
На виконання програми розвитку дорожнього господарства Полтавського
району на 2016-2018 роки на ремонт доріг загального користування сесією
районної ради виділено із районного бюджету кошти у сумі 3068,0 тис.грн.,
використано 552 тис. грн.
Органами місцевого самоврядування на проведення будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у 2016
році було використано кошти в сумі 6 млн. 774 тис. грн.
Філією «Полтавський райавтодор» ДП «Полтавський облавтодор» ДАК
«Автомобільні дороги України» протягом року проведено роботи з ремонту та
утримання автомобільних доріг на загальну суму майже 10 млн. грн. на ямковий
ремонт, ремонт вулиць сіл району та благоустрій. З початку року філією виконано
ямкового ремонту на дорогах загального користування майже 40 тис. м. кв. На
дорогах району укладено 32 тони гарячої асфальтобетонної суміші та 30 тонн
холодного асфальтобетону.
7. Залучення в порядку встановленому законом підприємств, установ та
організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в
обслуговуванні населення району, координація цієї роботи
Обслуговування населення району підприємствами (які не належать до
комунальної власності) здійснювалося у сфері роздрібної торгівлі, громадського
харчування, побутових та інших послуг, пасажирських перевезень, зв’язку.
Торгівельна діяльність на території району здійснюється суб’єктами
господарювання у сфері роздрібної та оптової торгівлі. Мережа роздрібної
торгівлі району складає 38 продовольчих та 9 непродовольчих магазинів (без
урахування фізичних осіб-підприємців). Ресторанне обслуговування мешканців
району здійснюють 37 закладів (1038 місць).
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із
роздрібної торгівлі за січень-вересень 2016 року склав 228,9 млн. грн., що на
10,3% менше аналогічного періоду минулого року.
Обсяг реалізованих послуг населенню (у ринкових цінах) від діяльності
підприємств сфери не фінансових послуг у 2016 року склав 6255,6 тис. грн.
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На території району розташовані торгівельні заклади, що належать до
системи Полтавської райспоживспілки – 16 споживчих товариств у 48 населених
пунктах району. Загальна кількість закладів торгівлі, що належать до системи
райспоживспілки – 53 заклади, з них 5 не працює. Всі приміщення даних закладів
торгівлі знаходяться в оренді у приватних підприємців.
Полтавською районної державною адміністрацією проведено моніторинг
населених пунктів району на наявність стаціонарної торгівельної мережі та на
забезпеченість необхідними товарами населених пунктів, які не мають
стаціонарної мережі.
За даними сільських рад району більшість населених пунктів мають
стаціонарну мережу, а там де вона відсутня, налагоджена пересувна торгівля
товарами першої необхідності. До таких відносяться:
- село Мале Ладижине (Василівська сільська рада) – стаціонарні магазини
відсутні, жителі обслуговуються автомобілем пересувної торгівлі ФОП Бідаш
Василя Васильовича;
- села Біологічне, Андріївка та Зорівка (Гожулівська сільська рада) - ПП
Гончаренко В.М. здійснює пересувне обслуговування товарами складного
асортименту щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці;
- села Сусідки, Ступки, Мар’ївка, Березівка, Гонтарі, Головки
(Нестеренківська сільська рада) - пересувне обслуговування товарами складного
асортименту здійснюється щочетверга та щосуботи.
Вирішується питання щодо організації пересувної торгівлі для забезпечення
населення с. Вищі Вільшани (Тростянецька сільська рада) товарами першої
необхідності з ТОВ «Лідією». На території села зареєстровано 30 осіб.
Стаціонарну торгову точку з продажу товарів складного асортименту відкривати
не раціонально. Запропоновано підприємцям, що працюють на території сільської
ради, за графіком забезпечувати населення даного села товарами першої
необхідності.
У 2016 році для забезпечення потреби в пасажирських перевезеннях у
районі працювали 33 перевізники, які здійснювали перевезення по 94 приміських
внутрішньорайонних маршрутах.
З метою зняття соціальної напруги серед населення в лютому 2016 року
рішенням сесій сільських рад району затверджені Програми відшкодування
компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян. Управлінням
соціального захисту населення райдержадміністрації, як головним розпорядником
коштів, було укладено 36 договорів з перевізниками щодо відшкодування
компенсації на загальну суму 570 тис. гривень.
8. Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського
транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно
транзитного пасажирського транспорту
Повноваження райдержадміністрації, як замовника пасажирських
перевезень згідно з Законом України «Про автомобільний транспорт», передані до
облдержадміністрації. Райдержадміністрація вносить узгоджені із сільськими
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радами пропозиції до конкурсного комітету з пасажирських перевезень та
приймає участь у його роботі.
У 2016 році для забезпечення потреби в пасажирських перевезеннях у
районі працювали 33 перевізники, які здійснювали перевезення по 94 приміських
внутрішньорайонних маршрутах.
Протягом січня – грудня 2016 року було перевезено 1114,5 тис. пасажирів,
що на 83,2% більше відповідного періоду 2015 року. Пасажирооборот склав 36,8
млн. пас. км., що становить 264,6% до січня – грудня 2015 року.
З метою зняття соціальної напруги серед населення в лютому 2016 року
рішенням сесій сільських рад району затверджені Програми відшкодування
компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян. Управлінням
соціального захисту населення райдержадміністрації, як головним розпорядником
коштів, було укладено 36 договорів з перевізниками щодо відшкодування
компенсації на загальну суму 570 тис. гривень.
9. Підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку
територій, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб,
визначених містобудівною документацією.
Одними з основних завдань райдержадміністрації є забезпечення державної
політики у сфері містобудування та архітектури на території Полтавського району.
Регіональною програмою розвитку району на 2016 рік передбачалося до введення
в експлуатацію 51470 м. кв. житла, з них 39470 м. кв. – багатоквартирні житлові
будинки та 12000 м. кв. – індивідуальні житлові будинки.
Згідно із даними статистичного управління по Полтавському району за 2016
рік введено в експлуатацію житла 42466 м. кв., з них 31599 м. кв. –
багатоквартирні житлові будинки та 10867 м. кв. – індивідуальні житлові будинки.
За інформацією, наданою ПрАТ «Комбінат виробничих підприємств» та ТОВ
«Полтавський ДБК», в 2017 році на території Полтавського району планується
збудувати та ввести в експлуатацію близько 39528 м. кв. житла.
За інформацією, наданою ПрАТ «Комбінат виробничих підприємств» та ТОВ
«Полтавський ДБК», в 2017 році на території Полтавського району планується
збудувати та ввести в експлуатацію близько 49500 м. кв. житла.
Сектором містобудування та архітектури райдержадміністрації видано
замовникам 270 будівельних паспортів, з них 247 – на індивідуальні житлові
будинки та 23 – на садові та дачні будинки. Надано висновків про погодження
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території
Полтавського району – 129.
Протягом 2016 р. райдержадміністрацією велася відповідна робота з
власниками земельних ділянок, які підлягають викупу з мотиву суспільної
необхідності для будівництва автомобільної дороги М-03 Київ-ХарківДовжанський в обхід м. Полтава. Прийнято розпоряджень голови
райдержадміністрації про викуп земельних ділянок з мотиву суспільної
необхідності – 53. Прийнято розпоряджень про затвердження розміру викупної
ціни за земельну ділянку приватної власності, що підлягає викупу з мотиву
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суспільної необхідності – 41. Залишок коштів, передбачених для викупу
земельних ділянок, складає 12,95 млн. грн. Роботи по викупу продовжуються.
10. Підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм
відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються
сільськими, селищними, міськими радами.
У 2016 році, з метою впорядкування територій населених пунктів та в
розвиток житлової та громадської забудови, проводилась подальша робота по
підготовці до забезпечення населених пунктів району містобудівною
документацією, а саме: виготовлено та затверджено 2 генеральні плани населених
пунктів: с. Абазівка та с. Гожули, розроблено для затвердження в 2017 році 8
генеральних планів населених пунктів: с. Жуки та с. Тахтаулове (Тахтаулівська
сільська рада)с. Копили та с. Терешки (Терешківська сільська рада), с. Щербані та
с. Шмиглі (Щербанівська сільська рада), с. Микільське та с. Цибулі (Микільська
сільська рада). В 2017 році розглядається питання виготовлення 17 генеральних
планів населених пунктів: с. Ковалівка та
с. Верхоли (Ковалівська
сільська рада), с. Супрунівка, с. Івашки,
с. Говтвянчик, с. Мильці
та с. Шостаки (Супрунівська сільська рада),
с. Михайлики та с.
Писаренки (Калашниківська сільська рада), с. Мачухи,
с. Васьки, с.
Байрак, с. Кованчик, с. Куклинці, с. Мазурівка, с. Михайлики та с. Снопове
(Мачухівська сільська рада).
Протягом 2016 року розроблено та затверджено 22 детальні плани, з них 12
в межах населених пунктів та 10 за межами населених пунктів.
Проведено 4 засідання архітектурно-містобудівної ради при секторі
містобудування та архітектури райдержадміністрації, на яких розглянуто та
погоджено 18 детальних планів територій, про що складено відповідні протоколи.
11. Видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і
обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів.
У 2016 році замовникам видано містобудівних умов та обмежень в кількості
64 од. (41 – невиробничі об’єкти та 23 – виробничі об’єкти), з них 11
містобудівних умов та обмежень на об’єкти, розміщені за межами населених
пунктів.
12. Організація охорони, реставрація, використання памяток історії та
культури, архітектури та містобудування, паркових та садибних комплексів,
природних заповідників місцевого значення.
Утримання, організація охорони, реставрація та збереження пам’яток
історії, культури та археології є одним з важливих питань. На території
Полтавського району знаходяться 16 пам’яток археології місцевого значення, 166
об’єктів культурно-історичної спадщини. З них 14 пам’яток мистецтва та 60
об’єктів культурно-історичної спадщини занесені до державного реєстру та взято
під охорону держави. Відділом культури і туризму райдержадміністрації постійно
здійснюється моніторинг пам’яток та об’єктів культурної спадщини з метою
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виявлення стану їх збереження та вчасного проведення ремонтно-реставраційних
робіт.
З метою дотримання режимів використання територій пам'яток археології
національного і місцевого значення, а також щойно виявлених археологічних
об'єктів, відділом культури і туризму спільно з Центром охорони та досліджень
пам'яток археології управління культури облдержадміністрації здійснюється
моніторинг об'єктів археології. Всі 26 сільські ради повідомлено про наявність на
їх території пам’яток археології місцевого значення з метою виготовлення та
встановлення охоронних дощок, виготовлення проектів землеустрою щодо
організації і встановлення меж територій історико-культурного призначення .
Протягом 2016 року відділом культури і туризму райдержадміністрації
здійснено виїзди на об’єкти культурної спадщини у с. Верхоли, Грабинівка та
укладено охоронні договори на пам’ятки культурної спадщини, які знаходяться на
території Щербанівської сільської ради. Розпорядженням № 533 від 07.12.2016р.
затверджено оновлений склад комісії з обстеження технічного стану об’єктів
культурної спадщини Полтавського району.
У 2016 році ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятниках проведено у
таких сільських радах:
1.
Новоселівська – 2 пам. (1тис. спонсорські кошти)
2.
Супрунівська (Мильці) – 1 пам. (170 тис. місцевий бюджет)
3.
Бричківська – 1 пам. (150 тис. спонсорські кошти)
4.
Тростянецька – 1 пам. (своїми силами)
5.
Василівська – 2 пам. (1,5 тис.спонсорські кошти)
6.
Гожулівська – 1 пам. (30 тис. спонсорські кошти)
7.
Надержинщинська - 1 пам. (3 тис. спонсорські кошти)
8.
Тахтаулівська – 2 пам. (своїми силами)
9.
Терешківська – 2 пам. (5 тис. місцевий бюджет)
Особливої уваги потребує реконструкція пам’ятника жертвам політичних
репресій у с.Триби Терешківської сільської ради.
Порушення в технології будівництва та облицювання гранітними плитами
призвели до майже повної руйнації даного об’єкту. Районна державна
адміністрація включила цей пам’ятник у першочергові заходи по ремонту до
районної програми, підняла питання перед обласною радою та адміністрацією,
адже тут щорічно у травні проводиться масштабний захід обласного значення.
13. Забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів
освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму;
сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національнокультурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих
спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та
неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров'я, культури,
фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді
Робота з дітьми, сім’ями та молоддю.
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У райдержадміністрації діють програми: «Подолання дитячої
бездоглядності і безпритульності на 2016-2019 роки» та «Фінансова доплата
дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа,
які навчаються в ПТУ, середніх навчальних закладах, ВУЗах на 2016-2019»
роки.
На 2016 рік під програму «Подолання дитячої бездоглядності і
безпритульності на 2016-2019 роки» виділено з місцевого бюджету 23 тис. грн.,
використані в повному обсязі; «Фінансова доплата дітям-сиротам, дітям,
позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, які навчаються в
ПТУ, середніх навчальних закладах, ВУЗах на 2016-2019» роки виділено 26 тис.
грн., використано в повному обсязі.
На 2017 рік під програму «Подолання дитячої бездоглядності і
безпритульності на 2016-2019 роки» передбачено 35 тис. грн.; «Фінансова
доплата дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з
їх числа, які навчаються в ПТУ, середніх навчальних закладах, ВУЗах на 20162019» роки передбачено 28 тис. грн.
У 2016 році організація оздоровлення та відпочинку дітей в Полтавському
районі здійснювалась відповідно до районної Комплексної програми
оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням
двадцять другої сесії районної ради шостого скликання від 30 жовтня 2014 року
(зі змінами), на виконання обласної «Програми оздоровлення та відпочинку дітей
на 2015-2019 роки», затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії обласної ради
шостого скликання від 30.04.2015 року та згідно з наказами Міністерства
соціальної політики «Про затвердження Положення про порядок направлення
дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства «Український
дитячий центр «Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів» від 11.02.2016
року №104 і «Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для
оздоровлення та відпочинку до державного підприємства України "Міжнародний
дитячий центр "Артек" за рахунок бюджетних коштів» від 10.03.2016року №238.
На території району на даний час проживає дітей шкільного віку - 4354 осіб
за даними відділу освіти. За новими даними управління статистики – 6459 дітей.
Загальна кількість дітей пільгових категорій складає - 4646 осіб, що становить
74,6%.
В ході підготовки та проведення оздоровчої кампанії першочергова увага
приділяється оздоровленню дітей пільгових категорій, а саме: дітей-сиріт; дітей,
позбавлених батьківського піклування; дітей з багатодітних, малозабезпечених
сімей; дітей переселенців з районів проведення антитерористичної операції, дітей,
батьки яких загинули під час антитерористичної операції, дітей батьків учасників
бойових дій та інших.
У 2016 році з місцевого бюджету було виділено 199,300 грн. та закуплено 30
путівок до дитячого оздоровчого табору «Сонячний» Диканського району під час
1 й 3 зміни, та 26 путівок до ПП Орендний дитячий оздоровчо – виховний заклад
«Орлятко» Новосанжарського району під час 3 зміни. З 56 путівок придбаних за
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кошти місцевого бюджету - 20 путівок були з 10% батьківською доплатою, всі інші
- безкоштовні. Всі кошти використані у повному обсязі.
Відповідно до вищевказаної районної програми на позачерговій сесії
районної ради було виділено фінансування на оздоровлення та відпочинок дітейвихованців дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» у сумі 198,450 грн. для
закупівлі 63 путівок в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Олімпійські
надії», під час 1 зміни оздоровлено 32 дітей, які займаються вільною боротьбою,
під час 3 зміни – 31 дитина, які займаються футболом, баскетболом, бадмінтоном,
настільним тенісом. Всі кошти використані у повному обсязі.
Відповідно до цієї ж програми виділено кошти на здешевлення путівок на
оздоровлення та відпочинок дітей із районного бюджету на загальну суму 157,693
грн. для забезпечення даним видом послуги 206 дітей. Стільки ж коштів надійшло
від обласного бюджету.
За рахунок коштів з обласного бюджету до таборів «Чайка» Кременчуцького
району, «Маяк» Полтавського району, «Сонячний» Диканського району, «Салют»
с.Коблево, Миколаївської області, «Крилатий» Скадовського району Херсонської
області та туристичного табору «Лісовий» с.Скоморохи Тернопільської області на
оздоровлення та відпочинок дітей направлено 110 дітей пільгових категорій. На
зимове оздоровлення до дитячого закладу оздоровчого типу «Нафтохімік»
Кременчуцького району під час зимових канікул за кошти обласного бюджету
направлено 6 дітей.
За кошти державного бюджету управлінням соціального населення
райдержадміністрації придбана путівка матері та дитини на оздоровлення дитиниінваліда Денисенка Вадима Андрійовича, інвалідність якого пов’язана з
Чорнобильською катастрофою.
За кошти Мінсоцполітики в Українському дитячому центрі «Молода
гвардія» м.Одеси та міжнародному дитячому центрі Артек, який розташований в
м.Києві на базі оздоровчого комплексу Пуща-Водиця протягом року оздоровилось
16 дітей пільгових категорій.
Загалом було забезпечено і надалі планується забезпечувати своєчасне та в
необхідному обсязі, фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, які
потребуються особливої соціальної уваги та підтримки, а також цільове
використання бюджетних коштів, передбачених на зазначені потреби. Залучалися
підприємства, установи, профспілкові організації для фінансування або
здешевлення дитячих путівок.
Також відповідно до Комплексної програми оздоровлення та відпочинку
дітей на 2016-2019 роки Терешківської сільської ради для 10 дітей, які потребують
соціальної уваги та підтримки, придбано безкоштовні путівки на 1 зміну до
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Молода гвардія» Полтавської
територіальної профспілкової організації Південної залізниці.
З метою забезпечення відпочинком (з наданням оздоровчих послуг)
учасників АТО та членів їх родин, членів сімей (дружин, чоловіків, неповнолітні
дітей) та дітей (віком до 7 років) загиблих учасників антитерористичної операції
разом з матір’ю (батьком, законним представником) Центром соціальних служб
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для сім’ї, дітей та молоді за рахунок коштів з обласного бюджету (198400 грн.), із
місцевого бюджету (100000 грн.), закуплено 87 путівок для відпочинку (з
наданням оздоровчих послуг) демобілізованим військовослужбовцям та членам їх
сімей.
Протягом року в районі діяла районна Комплексна програма «Молода сім’я
на 2013-2016 роки», затверджена рішенням одинадцятої сесії районної ради
шостого скликання від 14 грудня 2012 року, відповідно до якої сектором у справах
сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації спільно з іншими структурними
підрозділами проводилися соціально-мистецькі заходи, спрямовані на піднесення
ролі сім’ї, жінки та утвердження гендерної культури в суспільстві, зокрема з
нагоди відзначення Дня сім’ї, Дня Матері та заходи етнографічного спрямування
щодо популяризації народних сімейних обрядів.
Зокрема, 06 травня у Великій залі районної ради відбувся соціально-мистецький
захід до Дня матері, де на районному рівні відзначені найкращі родини, серед
яких 10 багатодітних родин, 10 прийомних та внутрішньопереміщених родин та 2
родини, сини яких загинули під час антитерористичної операції. Всі родини
отримали подяки та цінні подарунки за кошти місцевого бюджету.
У травні 2016 року до Міжнародного дня родини сектором у справах сім’ї,
молоді та спорту спільно з відділом освіти райдержадміністрації проведені
громадські слухання «Життєві цінності. Якості чоловіка та дружини» на території
Терешківської, Абазівської і інших сільських рад.
24 червня 2016 року у с.Божківське відбулося спортивно-військовопатріотичне свято до Дня молоді та Дня Конституції України, на якому також були
представлені виступи патріотичних громадських організацій, зокрема,
Всеукраїнської федерації бойових мистецтв "БУДО", військово-спортивного
центру "Воїн" та Мірошника Сергія Григоровича – учасника бойових дій. Сектор
у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації здійснює облік
багатодітних родин та, з метою системного обліку багатодітних сімей і надання їм
соціальної допомоги, щомісячно поновляє банк даних та проводить загальну
паспортизацію багатодітних родин. Станом на 01.01.2017 року в районі
нараховується 491 така сім’я та в них неповнолітніх дітей - 16550. Родинам
надається роз’яснювальна та інформаційна допомога у вирішенні їхніх питань.
З метою підтримки багатодітних сімей проведено районну акцію
«Школярик» для дітей з багатодітних родин, малозабезпечених родин. Вручено
200 наборів канцелярських товарів. Кошти виділені з районного бюджету на
загальну суму 20 тис.грн.
Структурними підрозділами райдержадміністрації спільно з зацікавленими
службами району проводяться
рейди щодо попередження дитячої
безпритульності та насильства в сім’ї, здійснюються спільні оперативні соціальні
інспектування родин, надаються роз’яснення, можливість вирішення внутрішньо
сімейних проблем, надаються контакти установ, які працюють в сфері протидії
насиллю в сім’ї. Протягом року було здійснено 15 таких рейдів. З початку року
відповідні структури працювали з п’ятьма родинами, в яких було виявлено ознаки
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насилля. З батьками було проведено соціально-психологічну роботу щодо
запобігання насилля в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми.
Для підвищення громадської свідомості, рівня правової культури та
поінформованості населення про проблему насильства та торгівлі людьми й
шляхи її вирішення проводились інформаційні кампанії - 12групових заходів охоплено близько 201 осіб, 2 масових заходи – охоплено 164 особи,
розповсюджено друкованої продукції 15 шт. – пам’ятки на тему: «Насилля у
родині неприйнятне» та інших. Щорічно проводяться заходи у рамках
Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» та інших інформаційних
кампаній. Розробляються та розповсюджуються буклети, плакати, спрямовані на
профілактику насильства в сім’ї, протидію торгівлі людьми, забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків.
В районі налагоджена співпраця з громадською організацією «Громадське
здоров’я», «Родинний дім», благодійною організацію «Світло надії» налагоджена
тісна співпраця, в тому числі в напрямку попередження насильства в сім’ї.
Протягом року проводились заходи з нагоди відзначення Всесвітнього дня
боротьби з торгівлею людьми, мета яких - підвищення обізнаності людей щодо
протидії торгівлі людьми, захисту прав жертв та подолання дискримінації за
ознакою статі: бесіда-відеолекторій «Торгівля людьми. Вся правда про торгівлю
людьми», «Гендерні стереотипи сьогодення» для багатодітних родин та родин, в
яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
З метою забезпечення дотримання прав сімей соціально вразливих
категорій, в першу чергу багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених осіб,
сімей учасників бойових дій надаються індивідуальні консультації щодо порядку
оформлення належних пільг, можливості оздоровлення та інших питань,
здійснюється сприяння в наданні гуманітарної допомоги.
Завдяки місцевому бюджету забезпечено новорічними подарунками 903
дитини з багатодітних родин, а саме: діти з багатодітних родин віком від 3 до 12
років та діти з багатодітних родин віком до 14 років, які виховуються в сім'ях
внутрішньо-переміщених осіб та фактично проживають у Полтавському районі.
Структурними підрозділами райдержадміністрації проведені новорічні
заходи, а саме: свято Головної ялинки району - 28 грудня в обласному центрі
естетичного виховання учнівської молоді, на котре запрошені 500 дітей пільгових
категорій району; 20 грудня залучені 207 дітей району до перегляду мультфільму в
кінотеатрі «Multiplex» при ТРЦ «Екватор»; 26 грудня залучено 300 дітей району
до розважальної програми дитячого парку розваг «Дитяча планета» та 560 дітей
району до перегляду новорічної вистави в ляльковому театрі й інші заходи.
Розвиток спорту в районі.
В районі протягом 2016 року діяла районна програма розвитку фізичної
культури і спорту у сільській місцевості на 2012 – 2016 роки, затверджена
рішенням сьомої сесії районної ради шостого скликання від 29 грудня 2011року (зі
змінами), виконавцями якої є сектор у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації спільно з іншими структурними підрозділами та
громадською організацією всеукраїнської федерації спортивного товариства
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«Колос». Відповідно до даної програми був складений календарний план
спортивно-масових заходів, які проводились окремо та спільно з дитячоюнацькою спортивною школою «Колос».
В районі займається фізичною культурою і спортом до 4450 осіб.
В дитячо-юнацькій спортивній школі є сім напрямків: футбол, волейбол,
бадмінтон, настільний теніс, греко-римська боротьба, вільна боротьба, гирьовий
спорт. Загальна кількість вихованців ДЮСШ 210 учнів. Кількість тренерів
становить: 11 осіб, в тому числі: При районній організації ВФСТ «Колос»
працюють 3 штатні одиниці.
заслужений тренер України – Мороз О.А.;
майстри спорту – Іванов Р.С., Пономарьов В.В.
Вихованці ДЮСШ входять в резерв збірної команди України. Заняття з
різних видів спорту проходять на базах загальноосвітніх закладах району а саме:
Щербанівська ЗОШ (вільна боротьба), Розсошенська гімназія (футбол, бадмінтон,
настільний теніс), Мачухівська ЗОШ (футбол), Терешківська ЗОШ (волейбол),
Ковалівка (вільна боротьба), спортивна школа «Авангард» ім. Шемякіна (грекоримська боротьба), Полтавська Державна Аграрна Академія (гирьовий спорт).
Вихованці школи приймають участь у змаганнях різних рівнів та за підсумками
виступів стають призерами обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змагань.
Протягом 2016 року забезпечена участь спортсменів району в обласних
чемпіонатах, відкритих Всеукраїнських турнірах та чемпіонатах Світу і Європи.
Щороку в районі традиційно проводились:
- першість Полтавського району з волейболу серед юнаків та дівчат;
- відкрита першість Полтавського району з вільної боротьби;
- чемпіонат з греко-римської боротьби;
- фестиваль «Мамо, тато, я - спортивна сім'я»;
- спортивно-мистецьке свято до Дня Конституції України та Дня молоді;
- турнір з шашок «Повір у себе» у Микільському навчальнореабілітаційному центрі, з метою залучення дітей з фізичними вадами до
спортивно-масових заходів.
- відкритий районний чемпіонат з волейболу серед дівчат та чемпіонат
району з вільної боротьби серед дітей-вихованців дитячо-юнацької спортивної
школи «Колос». Обидва заходи присвячені до дня Святого Миколая.
Команда району кожного року бере участь в обласній спартакіаді серед
збірних команд державних службовців Полтавської області, де показує непогані
результати.
В квітні 2016 року до вищевказаної програми були внесені зміни задля
більш активного залучення до занять спортом всіх верств населення. За кошти
районного бюджету спільно з сільськими радами за рахунок спільної субвенції не
менше, ніж 50%. антивандальні майданчики придбали Щербанівська, Микільська,
Куликівська, Пальчиківська, Терешківська та Заворсклянська сільські ради.
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Освіта.
Мережа закладів освіти району в повному обсязі відповідає потребам
Полтавського району та складається з 34-х загальноосвітніх закладів, з них: 9 – ІІІІ ст.;1- гімназія, 12 - навчально-виховних комплексів; 5 – І-ІІ ст. та 7– І ст.,
дошкільних навчальних закладів – 20, 1- позашкільний навчальний заклад.
На території району функціонує Полтавській обласний ліцей – інтернат для
обдарованих дітей з сільської місцевості ім. А.С.Макаренка та Микільська
спеціальна загальноосвітня школа – інтернат.
З 20-ти функціонуючих дошкільних навчальних закладів району 6
перебувають на балансі сільських рад, інші 14 є дошкільними підрозділами
навчально-виховних комплексів і, відповідно, знаходяться на балансі відділу
освіти.
Протягом 2016 року у дошкільних навчальних закладах функціонувало 45
груп, з яких для дітей віком від 3-х до 6(7) років - 36 груп, для дітей віком від 0 до
3-х років – 9 груп.
Дошкільною освітою у закладах району охоплено 1212 дітей, з яких 349 –
майбутні школярі.
З метою максимального охоплення дітей дошкільною освітою ведеться
робота по розширенню мережі дошкілля шляхом створення НВК та відкриття
додаткових дошкільних груп на базі вже функціонуючих дошкільних навчальних
установ.
У грудні 2016 року відкрито додаткову (8-му) групу у Розсошенському ДНЗ
«Зірочка» та завершено капітальний ремонт 2-ї дошкільної групи у дошкільному
підрозділі Тростянецького НВК.
Відділом освіти Полтавської райдержадміністрації забезпечено оптимальне
формування маршрутів руху шкільних автобусів та перевізників розроблено та
погоджено 17 транспортних маршрутів руху шкільних автобусів, які здійснюють
підвезення учнів до загальноосвітніх навчальних закладів району і додому.
Для підвезення учнів до навчальних закладів, у яких відсутній шкільний
автобус, укладені угоди з приватними перевізниками. Постійно проводиться
ремонт та технічне обслуговування шкільних автобусів, що здійснюють
підвезення.
Гарячим безкоштовним харчуванням охоплено 100% учнів 1-4 класів.
Кількість учнів 1-4 класів – 2013 чол., кількість учнів пільгової категорії –
259 чол., кількість вихованців ДНЗ – 1232, з них у НВК – 632.
Вартість харчування в день одного учня становить:
учнів 1-4 класів – 7.25 грн.;
діти пільгової категорії – 7.25 грн;
вихованців ДНЗ – 12-13 грн.
З метою реалізації заходів щодо виконання положень Програми
економічного і соціального розвитку району на 2016 рік, подальшого закріплення
досягнутих позитивних тенденцій розвитку освіти, відділом освіти вживаються
відповідні заходи. Зосереджені зусилля на забезпеченні налагодження системної
роботи з виявлення та розв’язання проблем, що стримують розвиток освіти
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району. В галузі освіти виконано ряд заходів, спрямованих на підготовку закладів
освіти до роботи в осінньо-зимовий період. Значна увага приділена розвитку
матеріально-технічної бази закладів освіти (таблиця 2 в додатку).
Освітньої субвенції на 2016р. виділено 71066802 грн. ( відсоток виконання
бюджету 92,79%), з місцевого бюджету(спец. фонд) на утримання
загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних закладів та структурних
підрозділів у 2016р. було виділено 10313475,22 грн. (відсоток виконання бюджету
–75% ) з державного бюджету виділено 1 494 514,00 грн. використано 891700,00
грн.( 60%) (таблиця 3 в додатку)
Розвиток культури та туризму.
Культурне обслуговування населення району у 2016 році здійснювали 38
закладів культури клубного типу, районний Будинок культури у с. Щербані,
районна бібліотека у с.Мачухи, 42 бібліотеки на селі, районний музей Рушника.
По загальному фонду бюджету було затверджено 6 378 989,00 грн.
використано 6 366 538, 63 грн. По спеціальному фонду затверджено 579 654,00
грн. , використано 578 583,00 грн.
На заклади культури клубного типу на селі затверджено 9734239,00 грн.,
використано 9038474,00 грн.
У районі систематично проводяться різноманітні масові заходи,
театралізовані дійства, концерти, вечори відпочинку. За 2016 рік закладами
культури Полтавського району було проведено 3978 культурно-масових заходів
(концерти, театралізовані свята, тематичні вечори, танцювальні вечори, вечори
відпочинку для молоді, обмінні концерти, дні села) культурно-спортивні заходи.
Проведено ремонтні роботи та здійснено заходи щодо покращення
матеріально-технічної бази у наступних закладах культури району:
- Придбання мультимедійного проектора EPSON EB-WO4 та екрана для
Тростянецького СБК – 18800,00 грн.;
- Придбання мультимедійного проектора EPSON EB-WO4 та екрана для
районної бібліотеки – 18800,00 грн.;
- Заміна вікон у Центральній районній бібліотеці с. Мачухи – 44,448
тис.грн., виконано на суму 44,000 тис.грн.;
- Придбання озвучувальної апаратури для Полтавського районного будинку
культури на 200,0 тис.грн.
- Придбання озвучувальної апаратури для Божківського СБК 146,0 тис.грн.;
- Придбання ноутбука на 9,395 тис.грн. та озвучувальної апаратури на
41,299 тис.грн. для Макухівського СК;
- Придбання музичних інструментів для Полтавського районного Будинку
культури - 100,0 тис.грн.
- Придбання музичного обладнання для ансамблю ударних інструментів
Полтавського районного Будинку культури - 100,0 тис.грн.
- Придбання театральних костюмів для Полтавського районного Будинку
культури – 100,0 тис.грн.,
- Придбання одягу сцени для Мар’ївського сільського клубу - 28,0 тис.грн.;
- Придбання крісел для глядацької зали Вацівського СК 25,0 тис.грн.;
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- Капітальний ремонт покрівлі сільського Будинку культури с. Кірове
проведено на суму 592,817 тис.грн.;
- Капітальний ремонт Будинку культури с. Черкасівка – проведено на суму
592,969 тис.грн.;
- Капітальний ремонт Будинку культури в с. Калашники – виділено 750,000
тис.грн. (300,0 тис.грн. – районий бюджет, 450,0 тис.грн. – сільський бюджет),
проведено ремонт на суму 195,235 тис.грн.;
- Капітальний ремонт Будинку культури в с. Чорноглазівка – виконано на
суму 682,830 тис. грн.;
- Реконструкція опалення Мар’ївського сільського клубу – виконано на суму
274,00 тис.грн. (спонсорські кошти ВАТ «Полтава Сад»);
- Капітальний ремонт Судіївського Будинку культури – виконано на суму
519,977 тис.грн.;
- Ковалівська сільська рада Верхолянський сільський клуб – проведено
ремонт даху на суму 154,490 тис.грн.;
- Надержинщинська сільська рада Божківський Будинок культури –
проведено ремонт на суму 530,746 тис.грн.;
- Районний Будинок культури – поточний ремонт системи
електропостачання виконано на суму 79,116 тис.грн. та системи опалення на 67,2
тис.грн.
У 2016 році працівники закладів культури та учасники художньої
самодіяльності брали участь у багатьох обласних оглядах-конкурсах та заходах:
13 жовтня 2016 року у приміщенні районного Будинку культури відбувся
звітний концерт колективів художньої самодіяльності. Двом колективам присвоєно
звання «народний аматорський колектив»: вокально-хореографічному ансамблю
«Веселі Солохи» Полтавського районного Будинку культури та вокальному
ансамблю «Горяночка» с. Гора Щербанівської сільської ради.
Книжковий фонд в бібліотеках системи налічує майже 313 тис. примірників.
Тільки у центральній районній бібліотеці фонд складає понад — 25 тис. книг та
періодичних видань, в дитячій бібліотеці майже 18 тис. книг, у бібліотечних
сільських філіалах – 270 тис. книг. У середньому на одну бібліотеку припадає 7294
примірники книг та друкованих видань.
Для бібліотек системи на І перше півріччя 2017 року проведена підписка
періодичної преси на суму 52 218, 83 грн.
На кожну сільську бібліотеку-філію оформлена підписка на 15 - 18
періодичних видань, зокрема 6 - 8 газет та 9-10 журналів.
У с. Мачухи у жовтні 2016 року відбулась наукова конференція та відкриття
Мачухівського краєзнавчого музею, де зараз активно формується експозиція.
На
виконання Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки» в усіх селах Полтавського району
демонтовано пам’ятники та меморіальні дошки тоталітарного минулого.
За 2016 рік районний музей Рушника відвідало близько 1000 чоловік. Із них
500 учнів та студентів. Проведено 40 оглядових екскурсій.
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Окрім тематичних екскурсій було проведено ряд наступних заходів:
«Різдвяні вечорниці» ;
виховна година «Рідна мова – то душа народу» ;
«Моя країна – Україна»
захід, присвячений вшануванню пам’яті великого Кобзаря Т. Г.
Шевченка, організований спільно з районним Будинком культури;
захід, присвячений Міжнародному жіночому дню «Жінка, мати,
берегиня…» ;
творчий вечір української письменниці Ліни Костенко «Над берегами
вічної ріки»;
захід, присвячений Міжнародному дню гумору та творчості класика
української сатиричної прози XX ст. Остапа Вишні;
виховна година до Дня Чорнобильської трагедії;
творчий вечір полтавської поетеси, журналіста, культурного діяча
Марії Бойко «Струни душі»;
тематичний захід, присвячений вшануванню пам’яті української
поетеси, письменниці, перекладача, культурного діяча Лесі Українки;
захід, присвячений Дню незалежності України;
тематичний вечір до Дня народження «українського каменяра»
І.Я.Франка та інші.
З метою розширення можливостей застосування праці сільського населення
у сфері народних художніх промислів 30 червня 2016 року організовано оглядову
екскурсію до інтерактивного «Музею олії» в селі Мачухи та районного музею
Рушника с.Степне. До поїздки були запрошені підприємці туристичного бізнесу
та майстри різних ужиткових-промислів району. В ході екскурсії був проведений
майстер клас з виготовлення олії та туристичного сувеніру інтерактивного музею.
У листопаді відділ культури і туризму райдержадміністрації, районний
музей Рушника та майстри декоративно-прикладного мистецтва Полтавського
району взяли участь у 10-й Міжрегіональній виставці – турсалоні «Відпочивайте
на Полтавщині», що проходив у обласному центрі.
Охорона здоров’я.
На виконання Програми економічного і соціального розвитку Полтавського
району у 2016 році по напрямках роботи Полтавської центральної районної
клінічної лікарні були впроваджені наступні заходи:
Розпочато роботи по завершенню будівельно-монтажних робіт по
об’єкту «Добудова поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ за адресою м.
Полтава, вул. Комсомольська 58а». Вартість виконаних робіт у 2016 році
становить 4 426,3 тис. грн.;
Придбано двигун та радіатор для вантажного автомобіля ГАЗ – 53
вартістю 86,2 тис. грн.;
Придбано та встановлено пандус для входу до приміщення
приймального відділення лікарні. Вартість обладнання становить 25,4 тис. грн.;
Виконано роботи по поточному ремонту асфальтобетонного покриття
відмосток цоколя. Вартість робіт - 58,9 тис. грн.;
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Придбано медичне, господарське та комп’ютерне обладнання:
Паровий стерилізатор – 160,4 тис. грн.,
Неонатальний комплекс з підігрівом для новонароджених – 220,5 тис. грн.,
Фізіодиспенсер - 50,9 тис. грн.,
Спірограф - 51,0 тис. грн.,
Кардіографи 3 од. - 124,0 тис. грн.,
Лампу операційну - 177,4 тис. грн.,
Сушильну машину - 24,7 тис. грн.,
Комп’ютерне обладнання - 165,9 тис. грн.,
Виконані роботи з капітального ремонту ганків приміщень лікарні.
Вартість робіт - 334,7 тис. грн.
Виконано поточні ремонти приміщень лікарні вартістю 31,4 тис. грн.,
Проведений поточний ремонт системи опалення дез.камери,
пожежних гідрантів, системи водопостачання, вартість – 56,2 тис. грн.,
Виконані роботи з поточного ремонту асфальтобетонного покриття
території Полтавської ЦРКЛ. Вартість робіт -198,0 тис. грн.,
Проведений поточний ремонт сходових клітин в приміщенні 2-го
корпусу лікарні. Вартість робіт – 34,5 тис. грн.
Загальна вартість виконаних робіт та придбаного обладнання, що
здійснювалося в рамках виконання Програми соціально – економічного розвитку
Полтавського району в 2016 році по Полтавській центральній районній клінічній
лікарні склала 6226,4 тис. грн.
Комунальному закладу «Полтавський районний клінічний центр первинної
медичної допомоги» на 2016 рік відповідно до Програми соціально-економічного
розвитку з районного бюджету додатково виділено 8548,2 тис. грн. Відсоток
використання вищезазначених коштів становить 95,5 % (8161,8 тис. грн.).
Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями додатково виділено 1634,2 тис.
грн.; на придбання медикаментів та відшкодування вартості пільгових рецептів 1028,9 тис. грн.; на придбання пально-мастильних матеріалів та інших
матеріальних цінностей -774,6тис. грн.; на проведення поточних ремонтів
приміщень та оплату послуг, крім комунальних – 840,4 тис. грн. Відсоток
використання вищезазначених коштів становить 100%.
На капітальні видатки виділено:
799,0 тис. грн. - придбано2санітарних автомобілі (використання 100%);
502,7 тис. грн. - капітальний ремонт Щербанівської амбулаторії загальної
практики-сімейної медицини (використання 461,9 тис. грн., або 92 %);
245,0 тис. грн. - капітальний ремонт Лукіщанського ФАПу (використання
243,6 тис. грн. або 99,4 %);
481,8 тис. грн. - капітальний ремонт Абазівської амбулаторії загальної
практики-сімейної медицини (використання 478,1 тис. грн.. або 98,6%);
250,0 тис. грн.- капітальний ремонт Василівської амбулаторії загальної
практики-сімейної медицини,(використання 100%);
275,0 тис. грн. - капітальний ремонт Гожулівської амбулаторії загальної
практики-сімейної медицини, (використання 100 %);
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124,6 тис. грн. - реконструкція системи опалення Мачухівської амбулаторії
загальної практики-сімейної медицини, (використання 100%);
250,0 тис. грн. - капітальний ремонт Мар'ївського ФАПу (використання
209,4 тис. грн., або 83,8 тис. грн.);
213,7 тис. грн. - капітальний ремонт Степненської амбулаторії загальної
практики-сімейної медицини, (використання 152,5 тис. грн., або 71,3%);
330,0 тис. грн. - капітальний ремонт Судіївської амбулаторії загальної
практики-сімейної медицини, (використання 327,0 тис. грн. - 99,0%).
Кошторисом на 2016 рік по загальному фонду закладу затверджено 19212,0
тис грн., профінансовано18970,2 тис. грн., що становить 98,7%.
Власні надходження закладу за 2016 рік склали 430,2 тис. грн., в тому
числі:
благодійні внески в натуральній формі -389,6 тис. грн.;
надходження від надання медичних послуг за договорами з
підприємствами - 38,3 тис. грн.;
надходження від плати за оренду -1,4 тис. грн.;
кошти від реалізації вторсировини (здача використаних шприців) - 0,9 тис.
грн.
З Департаментом охорони здоров`я Полтавської облдержадміністрації,
Полтавським базовим медичним коледжем та Центром зайнятості населення
постійно ведеться співпраця з метою залучення молодих спеціалістів та
кваліфікованих лікарів до роботи.
До відділу кадрів Департаменту охорони здоров`я Полтавської
облдержадміністрації надається інформація: вакантні посади лікарів та середнього
медичного персоналу для випускників І – ІV рівнів акредитації, таблиця
укомплектованості та забезпечення житлом, звіт про використання путівок
підвищення кваліфікації.
До центру зайнятості населення постійно надається інформація стосовно
вакантних посад лікарів та середнього медичного персоналу.
14.Підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо
організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення
та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до
відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів,
що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками
історії або культури, які охороняються законом, підготовка і подання на
затвердження ради пропозицій щодо оголошення в місцях масового розмноження
та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням
господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу
До об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення належать:
Вільхівщинський природний заказник, Куликівський парк-пам’ятка природи,
Кротенківський ландшафтний заказник, Розсошенський ботанічний заказник,
Рожаївський, Руднянський підлягають особливій охороні, адже тут зосереджені
цінні культури занесені до «Червоної книги».
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Можливим цікавим об’єктом туристичного показу міг би стати парк
пам’ятка садово-паркового мистецтва Куликівський . Саме тут на площі 16,9га
проростає більше як 100 видів різних порід дерев та кущів, привезених із різних
куточків світу. В планах відділу культури і туризму райдержадміністрації провести розчищення поросленого походження та ряд хворих, дуплистих та
аварійних дерев. Відшукати можливості проведення благоустрою даного парку,
виготовлення та встановлення інформаційних та охоронних знаків заповідної
території.
15.Вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в
установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та
організацій, а також населення.
Станом на 01 січня 2017 року заплановані заходи з питань цивільного
захисту відповідно до Кодексу цивільного захисту України Полтавською
районною ланкою Полтавської територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту виконані в повному обсязі.
З метою удосконалення готовності цивільного захисту до дій за
призначенням, створення надійних гарантій безпечної життєдіяльності населення
району, досягнення високих норм та стандартів захисту населення і території від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру протягом 2016 року
забезпечено стале функціонування районної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, комісій з надзвичайних ситуацій
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій району
(проведено 20 засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій, де розглядалися питання щодо роботи підприємств,
установ, організацій району незалежно від форм власності в умовах режиму
підвищеної готовності, запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, проведення та організації командноштабних навчань на території району).
Прийнято ряд розпоряджень голови райдержадміністрації по запобіганню
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та
виконанню основних заходів цивільного захисту Полтавської районної ланки
Полтавської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09 лютого
2015 року № 36 «Про переведення Полтавської районної ланки Полтавської
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в режим
підвищеної готовності» органи управління та сили цивільного захисту
Полтавської районної ланки Полтавської територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту, її ланки переведено в режим підвищеної
готовності.
Проведена комплексна перевірка стану захисних споруд цивільного захисту,
приведення споруд, найпростіших укриттів у готовність до використання за
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призначенням. На території району налічується 51 захисна споруда цивільного
захисту (1- сховище, 50 – протирадіаційних укриттів), з них готові за
призначенням – 2, обмежено готові – 25, не готові – 24. На даний час визначено
перелік протирадіаційних укриттів (ПРУ), які не підлягають технічній
інвентаризації та інвентаризацію яких провести неможливо. В ході перевірки
комісією надані рекомендації органам місцевого самоврядування, керівникам
установ, організацій на балансі яких знаходяться захисні споруди цивільного
захисту щодо особистої відповідальності забезпечення захисних споруд:
електропостачанням, зв’язком, водопостачанням, приведення приміщення у
належний санітарний стан. Також сільським головам, житлово-комунальним
господарствам, мешканцям району запропоновано визначити та підготувати, із
залученням мешканців будинків, підвальні та напівпідвальні приміщення,
погреба, які не визначені як захисні споруди, для можливого використання, як
найпростіші укриття та розміщення мешканців цих будинків на випадок
особливого періоду.
На території Полтавського району належно проведено 27-28 квітня 2016
року командно-штабне навчання органів управління Полтавської районної ланки
Полтавської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту та відпрацьовані відповідні питання:
1. Дії органів управління та сил цивільного захисту Полтавської районної
ланки Полтавської ТП ЄДСЦЗ у разі виникнення НС, пов’язаної із
знешкодженням вибухового пристрою в Розсошенській гімназії Полтавського
району.
2. Дії органів управління та сил цивільного захисту Полтавської районної
ланки Полтавської ТП ЄДСЦЗ у разі виникнення НС, пов’язаної із
знеструмленням контактної мережі та відсутності подачі електроенергії до
пунктів управління Полтавського району.
3. Дії органів управління та сил цивільного захисту Полтавської районної
ланки Полтавської ТП ЄДСЦЗ у разі виникнення НС пов’язаної з авіаційним
бомбовим ударом військовими літаками держави агресора.
При цьому проводилися відповідні заходи передбачені Планом реагування
на надзвичайні ситуації – засідання районної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Полтавської районної державної
адміністрації, штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій щодо прийняття
рішень організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та
вирішення наступних питань:
проведення евакуації дітей та працівників закладу з приміщення гімназії та
здійснення відповідних заходів спеціалізованими службами ЦЗ району щодо
знешкодження вибухового пристрою у багатолюдному місці;
ліквідація наслідків надзвичайної ситуації ПАТ «Полтаваобленерго» з
залученням спеціальної техніки та особового складу;
проведення евакуації до захисної споруди (сховища) чергової зміни очисних
споруд КП ПОР «Полтававодоканал».
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В період з 22 по 25 листопада 2016 року проведено комплексну перевірку
реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення та
територій, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та
сил реагування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру у Полтавському районі. Робота органів
управління Полтавської районної ланки Полтавської територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту визнана, як обмежено готова до
виконання завдань за призначенням.
Полтавською районною державною адміністрацією відповідно до Порядку
проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів та з метою
виявлення і обліку радіоактивних відходів, контролю за обсягами їх накопичення,
місцезнаходженням, переміщенням, умовами зберігання та захоронення
створений та затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 06
червня 2016 року № 268 склад районної інвентаризаційної комісії з організації
проведення 6-ї державної інвентаризації радіоактивних відходів на території
Полтавського району. На території Полтавського району розміщується
підприємство, яке підлягає інвентаризації – Полтавська експедиція по
геофізичним дослідженням в свердловинах ДГП «Укргеофізика». Результати
проведеної інвентаризації свідчать, що відповідність фактичної наявності джерел
відповідає обліковим даним, умови зберігання джерел радіоактивних відходів
(РАВ) відповідають міжнародним вимогам (ОСПУ-2005).
З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та
попередження нещасних випадків серед працівників сільськогосподарських
підприємств району під час збирання врожаю зернових культур, в
сільськогосподарських угіддях, та недопущення спалювання стерні 30 червня
2016 року відповідальним фахівцем з питань цивільного райдержадміністрації
проведено навчання керівників підприємств, установ, організацій району.
Відповідальним з питань цивільного захисту райдержадміністрації, відділом
освіти райдержадміністрації спільно з військовою частиною започатковано
відвідування та відпрацювання практичних занять на базі військової частини
щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій учнями навчальних
закладів Полтавського району.
Проводилася роз’яснювальна робота через засоби масової інформації щодо
попередження травмування та загибелі людей на водних об’єктах. Укладено угоду
з КП Полтавської обласної ради «Аварійно-рятувальною водолазною службою»
щодо обслуговування місць відпочинку населення на водних об’єктах району та
проведення пошуково-водолазних робіт. Спільно з представниками Державної
служби з питань надзвичайних ситуацій України у Полтавській області здійснено
перевірку оздоровчих таборів, розташованих на території району. З метою
попередження надзвичайних ситуацій, подій та загибелі людей в
пожеженебезпечний період проводилися рейдові відпрацювання лісових масивів
та місць відпочинку громадян.
Для забезпечення належного протипожежного стану в житловому секторі
щомісячно проводиться профілактична робота з мешканцями Полтавського
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району щодо недопущення пожеж, надзвичайних ситуацій, загибелі та
травмування людей на них в житловому секторі.
Налагоджена інформаційна взаємодія під час загрози або виникнення
надзвичайних ситуацій між сільським радами та райдержадміністрацією,
підприємствами, установами, організаціями району.
Про стан фінансування заходів цивільного захисту:
1.Резервний фонд бюджету Полтавського району – 100 тис. грн.
2. Резервний фонд складає – 0,3% від бюджету Полтавського району.
3. Використано з резервного фонду в поточному році на організацію робіт з
розмінування місцевості Полтавського району та на придбання пальномастильних матеріалів для ліквідації наслідків негоди (сніг, ожеледь) на території
району станом на 01 січня 2017 року – 15 тис. 700 грн.
4. Накопичення матеріальних резервів для ліквідації НС:
рішенням двадцять четвертої сесії районної ради шостого скликання від 12
березня 2015 року прийнята та затверджена «Програма створення і використання
матеріального резерву Полтавського району для запобігання, ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на
2015-2019 роки» у розмірі 100 тис. грн. та рекомендовано провести відповідну
роботу у сільських радах.
Згідно з номенклатурою та обсягами місцевого матеріального резерву
Полтавського району для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру та їх наслідків придбано: пересувна
електростанція (генератор бензиновий – 3 КВт), інвертор, електричні подовжувачі,
розетки, лампи розжарювання, палатка-кемпінг для роботи штабу з ліквідаціє
наслідків НС, засоби індивідуального захисту, засоби захисту органів дихання,
радіометр, пально-мастильні матеріали (бензин, дизельне паливо).
На виконання районної Програми забезпечення пожежної безпеки на період
до 2020 року для ДПРЧ-4 ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України у Полтавській області з
місцевого (районного бюджету) протягом 2016 року було виділено 225 тис. грн.
Одним із основних заходів у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є оповіщення та
інформування населення, органів виконавчих влади.
Питання оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій і
постійне інформування населення розглядалося на засіданні районної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 лютого
2016 року «Щодо стану системи централізованого оповіщення Полтавського
району», де було прийнято відповідне рішення та заплановано встановлення
електросирен автономного запуску на навчальних закладах Полтавського району.
Згідно з програмою удосконалення заходів цивільного захисту до 2020 року
передбачено використати кошти в сумі 600 тис. грн. на придбання та
встановлення електросирен автономного запуску.
Надзвичайних ситуацій на території району впродовж 2016 року не
виникало.
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16. Координація на території району діяльності землевпорядних
організацій
Протягом 2016 року Відділом Держгеокадастру у Полтавському районі
Полтавської області проведено державну реєстрацію 860 земельних ділянок,
погоджено дозволи 83 військовослужбовцям – учасникам АТО на розроблення
документації із землеустрою на отримання земельних ділянок у власність для
різного цільового призначення.
Райдержадміністрацією було надано 93 дозволи на виготовлення технічної
документації із землеустрою та затверджено 69 розроблених землевпорядними
організаціями проектів землеустрою та технічної документації з землеустрою.
В Полтавському районі розпайовані 37 358 га землі, укладено 9 207
договорів оренди землі, середній розмір паю - 4,06 га.
За земельні ділянки, які знаходяться в оренді, сільськогосподарські
підприємства та фермерські господарства розраховуються згідно з договорами
оренди в грошовому та товарному вигляді. По господарствах району розрахунок
проводиться від відсотку вартості земельних паїв, який в середньому становить
7,0 від нормативної грошової оцінки землі згідно з договорами оренди,
найбільший відсоток – 10, найменший – 5,0.
Станом на 01.01.2017 року за оперативними даними стовідсотково за
використання земельних часток (паїв) проведено: СТОВ «Василівське», ПП «імені
Калашника», ПП «Альфа-Капітал», ВСК «Злагода», СТОВ СС «Тростянець», ССТ
«Краяни», ДП «Вітал-Агро», ТОВ АФ «Добробут», АФ «Покрівська», ПП ССТ
«Кашубівка», ФГ «Краєвид Полтавщини», СФГ «Людмила», СФГ «Галина», ФГ
«Зоря Р».
Окремі господарства району розрахунок за використання земельних часток
(паїв) проводять в грошовій формі, а саме, такі господарства як: ПП «імені
Калашника», ВСК «Злагода», ССТ « Краяни», ТОВ «Дукла». Поряд з цим є ряд
господарств, які проводять розрахунок в грошовій та натуральній формі (зерно та
надання послуг тощо). Середня ціна зернових культур, якими проводився
розрахунок за оренду земельних часток (паїв), становить 3400 грн. за тонну.
Для запобігання виникнення заборгованості та повноти сплати орендної
плати за земельні, майнові частки (паї) відділом агропромислового розвитку,
економіки та торгівлі райдержадміністрації проводилась відповідна робота з
керівниками сільськогосподарських підприємств, рекомендувалось керівництву
сільськогосподарських підприємств розрахуватись за оренду земельних часток
(паїв) згідно з чинними договорами в установлений термін.
17. Здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок
З метою покращення та освоєння земель для сільськогосподарських та
лісогосподарських потреб, охорони грунтів, підвищення їх родючості, відповідно
до статті 209 Земельного Кодексу України, Наказу Міністерства аграрної політики
і Міністерства фінансів України № 58/136 від 27.02.02р. «Про затвердження
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Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з
докорінного поліпшення земель», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30.04.02р. за № 411/6699 з метою забезпечення своєчасного та ефективного
використання цих коштів восьмою сесією сьомого скликання Полтавської
районної ради від 04.08.2016 р. прийнята програма «Використання коштів, що
надходять із районного бюджету у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2016-2020 рр.»
Кошти,
які
надходять
у
порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються
виключно на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських
потреб, підвищення родючості ґрунтів, поліпшення та охорони земель відповідно
до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення
інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі, в тому
числі наукових досліджень з цих питань.
Згідно з інформацією фінансового управління райдержадміністрації
залишок коштів районного бюджету – код бюджетної класифікації «Надходження
коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва» на 01.01.2017 р. складав 352,1 тис. грн., на рахунках сільських рад
залишок коштів, які надійшли у порядку відшкодування таких втрат, складав 2538,
4 тис. грн. (в т.ч. найбільші залишки: Щербанівска с/рада – 1337,1 тис. грн.,
Терешківська с/рада – 569,6 тис. грн., Супрунівська с/рада – 218,1 тис. грн.,
Бричківська с/рада – 168,4 тис. грн., Ковалівська с/рада – 117,8 тис. грн.).
У зв’язку з відсутністю пропозицій Відділу Держгеокадастру у
Полтавському районі за підсумками попереднього року, як це передбачено
Програмою, використання коштів у 2016 р. не проводилось. За пропозицією
даного відділу у 2017 р. планується проведення інвентаризації земель
Полтавського району.
Розпорядженням голови райдержадміністрації затверджено новий склад
комісії щодо визначення об’єктів та напрямів використання коштів, що надходять
до районного бюджету у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва.
Питання про виділення коштів, що надходять від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на проведення
інвентаризації земель Полтавського району винесено на розгляд чергової сесії
Полтавської районної ради.
18. Забезпечення виконання заходів з відстеження результативності
регуляторних актів, прийнятих районною радою
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності» регуляторний акт - це прийнятий
уповноваженим регуляторним органом (районною радою) нормативно-правовий
акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання
господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними
органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання.
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Для здійснення державної регуляторної політики (підготовки аналізу
регуляторного впливу, оприлюднення проектів регуляторних актів, врахування
зауважень і пропозицій, отримання експертного висновку щодо регуляторного
впливу) районна рада може створювати у своєму складі постійні комісії з питань
реалізації державної регуляторної політики або покладати ці повноваження на
одну з існуючих постійних комісій. Виконання заходів з відстеження
результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується
виконавчим апаратом ради, а у разі якщо рішенням районної ради повноваження
щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих
регуляторних актів делеговано відповідно районним державним адміністраціям районними державними адміністраціями.
За звітний 2016 рік Полтавською районною радою регуляторні акти не
приймалися.
Порівнюючи використання у звітному році додатково виділених коштів
районного бюджету (35,9 млн. грн.) з попереднім 2015 р. (10,3 млн. грн.), можна
відмітити значне збільшення на 25,6 млн. грн. (350%). В розрізі галузей: на
охорону здоров’я у 2016 році витрачено більше на 8,07 млн. грн., на освіту –
більше на 3,02 млн. грн., на культуру – більше на 967 тис. грн., на соціальний
захист населення – більше на 280 тис. грн., на об’єкти соціальної інфраструктури
сільських рад – більше на 5,03 млн. грн., на виконання прийнятих районною
радою програм – більше на 8,233 млн. грн. (в т.ч. на програму профілактики
злочинності – на 1034 тис. грн., програму забезпечення пожежної безпеки – на 225
тис. грн., програму розвитку дорожнього господарства – на 552,6 тис. грн.,
програму фінансової підтримки об’єктів спільної власності громад та
комунальних підприємств району – на 802 тис. грн., програму розвитку місцевого
самоврядування – на 314,6 тис. грн., капітальний і поточний ремонт будівель
Шевченка, 5, 7 – на 1085 тис. грн., надання одноразової матеріальної допомоги –
на 547,6 тис. грн.).
Окрім виконання делегованих районною радою повноважень, відповідно до
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» районна державна
адміністрація забезпечує на території району:
1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади вищого рівня.
2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян.
І зараз, коли в країні триває неоголошена війна, районній державній
адміністрації довелося докладати значних зусиль для вирішення проблем
вимушених переселенців із зони проведення АТО, військовослужбовців та їх
сімей.
На завершення хочу подякувати за підтримку усім, хто допомагав нам не
лише практичними діями, а й розумінням та конструктивними порадами.
Впевнений, що саме від наших спільних зусиль, значною мірою залежить як буде і
надалі розвиватися промисловість, сільське господарство, як житимуть люди в
районі.
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Полтавська районна державна адміністрація і надалі тісно співпрацюватиме
з органами місцевого самоврядування з тим, аби продовжити започатковані кроки
по збереженню власного потенціалу району, відновленню процесів нарощування
виробництва, стимулюванню інвестиційної діяльності і, основне, недопущенню
зниження рівня життя людей та підтримки найуразливіших верств населення
району.

Голова райдержадміністрації

І.Р. Карімов

