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 2019 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 2019 року райдержадміністрацією було розроблено та
винесено на розгляд районної ради проекти 18 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 політиціробота із молоддю, ветеранами, реалізація цільових освітніх та медичних
програм.
І. Виконання районного бюджету
Бюджет Полтавського району за 2019 рік по загальному фонду дохідної
частини (без трансфертів) виконаний на 116,7 % (при плані 136554,3 тис. грн.,
фактично надійшло 159370,2 тис. грн.), або на 22815,9 тис. грн. більше.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року до загального фонду
бюджету району надійшло коштів на 40443,3 тис. грн. менше в зв’язку зі
створенням об’єднаних територіальних громад.
Бюджет району (з трансфертами) за 2019 рік виконаний на 100,8 %
(призначено 399581,2 тис. грн., надійшло 402720,3 тис. грн.), або на 3139,1 тис.
грн. більше.
Базова дотація з державного бюджету та дотація з місцевого бюджету
надійшли в повному обсязі.
Субвенції з державного бюджету надійшли в сумі 56732,2 тис. грн.
Субвенції з місцевих бюджетів надійшли в сумі 159207,7 тис. грн., що на
18730,8 тис. грн. менше доведених, або 89,5 %.

Сільські бюджети Полтавського району за 2019 рік по загальному фонду
дохідної частини бюджету (без трансфертів) виконані на 113,1 %, що на 8954,5
тис.грн. більше планових призначень.
За 2019 рік план по загальному фонду дохідної частині бюджету
Полтавського району виконаний по 14-ти сільських радах, а саме:
/тис. грн./
Назва сільської ради
%
Сума перевиконання
1. Абазівська
139,1
1497,1
2. Валківська
114,7
353,5
3. Гожулівська
115,4
504,2
4. Ковалівська
107,8
561,9
5. Пальчиківська
126,4
1272,8
6. Сем’янівська
124,7
801,2
7. Надержинщинська
103,0
42,9
8. Новоселівська
104,1
141,3
9. Нестеренківська
103,4
70,1
10. Рунівщинська
108,0
232,2
11. Супрунівська
112,5
2830,9
12. Тахтаулівська
111,2
346,4
13. Черкасівська
103,3
56,9
14. Чорноглазівська
136,3
652,3
План по загальному фонду дохідної частини бюджету Полтавського району
невиконаний по 2-х сільських радах, а саме:
/тис. грн./
Назва сільської ради
%
Сума недовиконання
1. Бричківська
96,7
62,6
2. Степненська
86,3
346,6
Виконання за 2019 рік загального фонду районного бюджету (без
трансфертів) становить 120,3 % (призначено 68339,5 тис. грн., фактично надійшло
82200,9 тис. грн.), що на 13861,4 тис. грн. більше планових.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року до загального фонду
районного бюджету надійшло коштів на 27121,1 тис. грн. менше.
Виконання районного бюджету (з трансфертами) становить 99,1 % (при
плані 314429,1 тис. грн., фактично надійшло 311526,6 тис. грн.), що на 2902,5 тис.
грн. менше.
По видатках загального фонду бюджету Полтавського району план за
2019 рік в цілому виконаний на 89,6 % (призначено 403853,8 тис. грн., виконано
361993,2 тис. грн.).
Найбільшу питому вагу в загальній сумі видатків мають видатки на
фінансування соціально-культурних закладів та соціальний захист населення, а
саме:
освіта – 96954,4 тис. грн., або 26,8 % від загальної суми видатків.
План по видаткам на фінансування закладів освіти району виконаний на 85,0 %
(при плані 114049,1 тис. грн., виконано 96954,4 тис. грн.).

охорона здоров’я – 32142,9 тис. грн., або 8,9 % від загальної суми
видатків. План по видатках на фінансування закладів охорони здоров’я виконаний
на 99,5 % (при уточненому плані 32296,6 тис. грн., виконано 32142,9 тис. грн.).
культура – 17016,4 тис. грн., або 4,7% від загальної суми видатків.
План по видатках на фінансування закладів культури району виконаний на 92,5 %
(при уточненому плані 18387,3 тис. грн., виконано 17016,4 тис. грн.).
соціальний захист населення – 135576,1 тис. грн. або 37,5 % від
загальної суми видатків. План по видатках на соціальний захист населення в
цілому виконаний на 89,7 % (при плані 151071,5 тис. грн., виконано 135576,1
тис. грн.).
Загальна сума видатків на фінансування соціально-культурних закладів та
соціальний захист складає 281689,9 тис. грн., або 77,8% від суми видатків
загального фонду бюджету.
Із загальної суми видатків загального фонду бюджету Полтавського
району першочергові захищені статі складають 161692,0 тис. грн., або 44,7% в
тому числі:
Оплата праці працівників бюджетних установ 112211,8 тис. грн., або
31,0%
Нарахування на заробітну плату 24592,9 тис. грн., або 6,8 %
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 3094,4 тис. грн., або 0,85 %
Продукти харчування 4905,8 тис. грн., або 1,3 %
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 16887,1 тис. грн., або 4,6%
По видатках районний бюджет за 2019 рік виконаний на 89,3% (при плані
321361,7 тис. грн., виконано 286934,2 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
85,4% (затверджено 107380,4 тис. грн., використано 91707,3 тис. грн.).
На утримання установ охорони здоров’я кошти використані в сумі 31713,5
тис. грн., при плані 31836,0 тис. грн., або 99,6 % від плану.
Установи культури профінансовані в сумі 6231,0 тис. грн., або на 97,4% від
плану в сумі 6399,3 тис. грн.
Видатки на соціальний захист населення по районному бюджету складають
132411,2 тис. грн., при плані 147612,7 тис. грн. або 89,7 %.
Загальна сума видатків на фінансування соціально-культурних закладів та
соціальний захист складає 262063,0 тис. грн., або 91,3 % від суми видатків
загального фонду бюджету.
Із загальної суми видатків загального фонду бюджету районного бюджету
першочергові захищені статі складають 122175,1 тис. грн., або 42,6% в тому
числі:
Оплата праці працівників бюджетних установ 84023,0 тис. грн., або
29,3%

Нарахування на заробітну плату 18354,5 тис. грн., або 6,4 %
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 3087,9 тис. грн., або 1,1 %
Продукти харчування 4447,7 тис. грн., або 1,5 %
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 12262,0 тис. грн., або 4,3 %
План по видатках на фінансування по органах місцевого самоврядування за
2019 рік виконаний на 99,99% (при плані 4894,8 тис. грн., виконано 4894,1 тис.
грн.).
По захищених статях бюджету за 2019 рік виплати проведені в повному
обсязі, кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року немає.
ІІ. Виконання програми економічного і соціального розвитку району
Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами району
відповідно до статистичних даних за січень-жовтень 2019 року склав 373,3 млн.
грн. Темп зниження обсягу реалізованої промислової продукції відносно
аналогічного періоду 2018 року становить 25 відсотків.
Середньомісячна заробітна плата працівників району станом на 1 жовтня
2019 року склала 11465 грн., що на 19,2% більше, ніж на 1 жовтня 2018 року.
Чисельність наявного населення на 01.12.2019 року по району склала 68177
особа (упродовж січня-листопада 2019 року чисельність населення збільшилася на
310 осіб.). Полтавський район є єдиним районом в області який демонструє
приріст населення, і за цим показником посідає 1 місце серед районів області.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січнівересні 2019 року становив 239608,8 тис. грн. і в порівнянних цінах зменшився
проти січня-вересня 2018 року на 9,2%.
За даними статистичного управління за січень-вересень 2019 року на
території Полтавського району загальна площа прийнятих в експлуатацію нових
житлових будівель становить 33997 м.кв, що становить 88% до відповідного
періоду минулого року.
Агропромисловий комплекс
Загальна площа сільськогосподарських земель – 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.
Сільгосптоваровиробниками та фермерськими господарствами району під
врожай 2020 року посіяно 4928 га озимих культур, в тому числі озимої пшениці
4780 га, озимого ячменю – 87 га, озимого жита - 28 га, крім того озимого ріпаку –
33 га.
В порівнянні з 2018 роком, площа посіву озимих культур зменшилася на 242
га.
В 2019 році в районі отримано – 203,1 тис. тонн зернових та зернобобових
культур з середньою урожайністю – 71,5 ц/га, озимої пшениці отримали – 21,4
тис. тонн із урожайністю – 51,7 ц/га, ярого ячменю – 4,5 тис. тонн із урожайністю
– 38,3 ц/га, кукурудзи на зерно – 22,6 тис. тонн, із середньою урожайністю – 77,7
ц/га , сої отримали – 13,3 тис. тонн зерна, із середньою урожайністю – 22,6 ц/га,
соняшника отримали – 26,3 тис. тонн із середньою урожайністю – 29,9 ц/га.
В Полтавському районі галуззю тваринництва займаються 8 господарств
різної форми власності. Велику рогату худобу утримують 6 господарств,
вирощуванням свиней займаються 6 господарств (в т.ч. 2 фермерських
-

господарства), 1 господарство утримує птицю.
Станом на 01 січня 2020 року в сільгосппідприємствах району налічується
4418 гол. великої рогатої худоби, в т.ч. 1807 гол. корів та 114 гол. птиці.
Поголів’я свиней по району складає 6891 гол., що більше на 1527 гол., ніж у
2018 році.
Виробництво продукції тваринництва за 12 місяців 2019 року:
валове виробництво молока – 10457 тонн;
надій на 1 фуражну корову – 5357 кг;
валове виробництво м'яса – 1516 тонн;
вироблено яєць курячих – 7,4 тис. шт.
на 1 курку – несучку – 15 шт.
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 2019 року внесено на розгляд та
затвердження сесією районної ради 18 регіональних програм.
У 2019 році з районної ради надійшло 138 документів. Було поставлено на
контроль та відпрацьовано у встановлені терміни 109 листів.
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 2018-2020 років у 2018 р. були включені наступні заходи:
- Реконструкція покрівлі Супрунівського НВК;
- Реконструкція покрівлі Новоселівської ЗОШ;
- Капітальний ремонт приміщень корпусу № 2 Полтавської ЦРКЛ по вул.
Стрітенській , 58а в м. Полтава;
- Нове будівництво спортивного залу Абазівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Полтавського району Полтавської області.
3. Забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку
відповідної території, ефективного використання природних, трудових і
фінансових ресурсів
Проаналізувавши стан справ у районі за 2019 рік, слід відзначити, що
соціально-економічний розвиток забезпечує достатній рівень життя населення
району.
На обліку у Полтавській міськрайонній філії Полтавського ОЦЗ протягом
2019 року перебувало 2128 осіб з числа жителів Полтавського району. Із загальної
кількості безробітних жінки становили 1249 особи (58,7%), молодь у віці до 35
років - 687 особи (32,3%). Станом на 01.01.2020 року на обліку в Філії перебуває
538 безробітних (з числа проживаючих у Полтавському районі). Зареєстрований
ринок праці району за 2019 рік порівнянні з аналогічним періодом минулого року
зменшився на 4,6%. Зменшення кількості безробітних зумовлено активізацією
роботи центру зайнятості з роботодавцями району.
Протягом 2019 року службою зайнятості працевлаштовано 1235 осіб, що
проживають в Полтавському районі, в т.ч. 531 - з числа зареєстрованих

безробітних, з них 203 особи належали до квотних категорій і мали додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню. Загальний рівень працевлаштування
безробітних та шукачів роботи склав 58,0%; соціально-незахищених категорій
населення 9,5%. Кількість працевлаштованих громадян за сприянням служби
зайнятості в порівнянні з минулим роком склала 101,4%.
На доходи малозахищених верств населення суттєво впливає надання
державних пільг та гарантій. Обсяги видатків на соціальний захист населення,
зокрема надання пільг, субсидій, державних допомог за 12 місяців 2019 року
становили 109629,3 тис. грн.
На виплату матеріальної допомоги учасникам АТО за 2019 рік
профінансовано 39,0 тис. грн., інвалідам та малозабезпеченим верствам населення
35,9 тис. грн.
На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям за 2019
профінансовано 76734,3 тис. гривень.
На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за
дитиною» за 12 місяців 2019 року спрямовано 1979,9 тис. грн.,
Надано пільг населенню району:
- на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати на загальну суму 13501,6 тис. грн.,
- на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого
газу на загальну суму 161,6 тис. грн.,
- на придбання путівок для санаторно-курортного лікування інвалідів та
ветеранів війни виділено кошти на загальну суму 171,95 тис. грн.,
- на послуги зв’язку на загальну суму 127,9 тис. грн.,
- на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
приміським автомобільним та залізничним транспортом на загальну суму 3576,5
тис. грн. Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації, як
головним розпорядником коштів, було укладено 38 договорів про відшкодування
компенсацій за перевезення окремих пільгових категорій громадян у
Полтавському районі приміським автомобільним транспортом загального
користування на основних маршрутах району.
Профінансовано житлових субсидій:
- на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати на загальну суму 35497,0 тис. грн.,
- на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого
газу на загальну суму 388,2 тис. грн.,
За рахунок районного бюджету надано пільги інвалідам по зору, учасникам
АТО на оплату за житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії за 12
місяців на загальну суму 209,4 тис. грн.,
За рахунок районного бюджету передбачені компенсаційні виплати
фізичним особам, які надають послуги інвалідам та хворим, які за станом здоров’я

потребують постійного догляду. Так, за 12 місяців було профінансовано 210,2 тис.
грн.
На утримання Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Полтавського району протягом 2019 року виділено з
районного бюджету 5237,4 тис. грн.
Станом на 01.02.2020 року заборгованість по заробітній платі на
підприємствах Полтавського району відсутня. Протягом 12 місяців 2019 року
проведено 2 засідання комісії.
4.Підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових
показників і пропозицій до проекту обласного та Державного бюджету України
У 2019 році розпорядженнями КМУ на розвиток інфраструктури та
соціальної сфери району було виділено 2086,488 тис. грн. Кошти
використовуються на реконструкції вуличних мереж водопостачання, капітальні
ремонти приміщень закладів охорони здоров’я, будинків культури, капітальні
ремонти доріг в населених пунктах і т.д.
5. Сприяння інвестиційної діяльності на території району
В Полтавському районі реалізується ряд інвестиційних проектів. У 2019
році закінчено реалізацію проекту «Будівництво комплексу доробки зерна,
зерноскладу, складу сіна, прохідної
та ремонтної майстерні МТВ ТОВ
«Агрофірма «Петрівське» вартістю 12,391 млн. грн.
ТОВ «Полтава – Сад» реалізовується проект «Організація робіт по поливу
сільськогосподарських культур» вартістю 28,0 млн. грн. Станом на 01.01.2020
року освоєно 10,0 млн. грн. Для продовження реалізації проекту вирішується
питання фінансування будівництва водогону для подачі води з р.Ворскла.
Сільськогосподарськими підприємства району у 2019 році реалізовано 4,429
млн. грн. капітальних інвестицій на придбання нової сільськогосподарської
техніки. 20% від зазначеної суми компенсовано з державного бюджету за рахунок
державних програм.
На розгляд інвестиційного фонду уряду Японії, яка також відома як
«програма Кусаноне», подано інвестиційний проект з модернізації
рентгенологічного обладнання в КНП «Полтавська центральна районна клінічна
лікарня».
Органи місцевого самоврядування району у 2019 році активно приймали
участь у обласних, державних конкурсах інвестиційних проектів та конкурсах
міжнародної технічної допомоги.
Протягом 2019 року в обласній програмі «Бюджет участі» перемогу
отримали наступні проекти:
- Запровадження системи роздільного сортування відходів на території с.
Божкове - 100,0 тис. грн.;
- Встановлення сучасного дитячого майданчика «Веселий дворик» в с.
Затурине Полтавського району Полтавської області – 100,0 тис. грн.;
- Встановлення спортивного майданчика та вуличних тренажерів в с.
Макухівка Полтавського району Полтавської області – 100,0 тис. грн.;
- Облаштування зони відпочинку на «острові кохання» в с. Терентіївка
Полтавського району – 100,0 тис. грн.;

- Встановлення туристичної смуги перешкод на території с. Рунівщина
Полтавського району – 100,0 тис. грн.;
- Фестиваль дитячої пісні «Молоді таланти» у с. Новоселівка Полтавського
району – 100,0 тис. грн.;
- Придбання туристичного спорядження для «Пластової домівки»в с.
Давидівка Полтавського району Полтавської області - – 75,0 тис. грн.
На конкурсі Проектів розвитку територіальних громад Полтавської області
від Полтавського району перемогу отримали наступні проекти:
- «Створення громадського простору «Центр громадської активності» в
Тахтаулівському будинку культури для жителів Тахтаулівської сільської ради
Полтавського району». Загальний обсяг фінансування – 598 040грн, з яких:
обласний бюджет – 284 069грн.
кошти Тахтаулівської сільської ради – 284 069грн,
кошти ГО «Східно-Європейська академія наук» - 29 902 грн.
- Організація роботи Центру громадської активності на базі сільської
бібліотеки в с.Рунівщина Полтавського району Полтавської області. Загальний
обсяг фінансування – 600 000 грн, з яких:
обласний бюджет – 300 000 грн.
кошти сільської ради – 264 000 грн.,
кошти партнерів – 36 000 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
На території Полтавського району газифіковано 133 населені пункти.
Централізованим водопостачанням забезпечено майже 60% населення
району. Даний показник за останні 2 роки зріс майже на 10 %.
З метою забезпечення контролю за використанням, охороною вод,
відтворення водних ресурсів та якісною питною водою, комунальними
підприємствами району систематично проводяться виробничо-лабораторні
відбори води.
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:
Гожулівською сільською радою було проведено реконструкцію та поточний
ремонт водопостачання та водовідведення с. Гожули вартість робіт складає -

807,946 тис. грн. На даний час роботи тривають, профінансовано 200,0 тис. грн. з
районного бюджету та 284,3 тис. грн. з сільського бюджету.
Валківською сільською радою було проведено реконструкцію системи
водопостачання в с. Валок вартість робіт складає-82,0 тис. грн.;
Заворсклянською сільською радою було реалізовано проект будівництва
мережі водопостачання в с. Заворскло з капітальним ремонтом свердловини та
водонапірної башти вартість робіт складає-1200,0 тис. грн.
Проведено ремонт свердловини с. Гожули - 110,0 тис.грн.;
Добудовано водогін в с. Чорноглазівка – 750 тис. грн.;
В Терешківській сільській раді підключено до централізованого
водопостачання увесь приватний сектор Полтавського держлісгоспу, прокладено
150 м. нової мережі водопостачання.
Щербанівською сільською радою за власні кошти та кошти населення
збудовано 18,6 км водогонів в селах Щербані, Розсошенці, Горбанівка, Н. Млини
та Гора.
Тверді побутові відходи
На території Полтавського району знаходиться 27 звалищ твердих
побутових відходів загального площею 32,7 га.
Збирання твердих побутових та виробничих відходів здійснюється у
кожному населеному пункті району. За останні роки органами місцевого
самоврядування було придбано 447 контейнерів та 5 сміттєприбиральних
автомобілів.
Однією із головних проблем в районі є полігон твердих побутових відходів
поблизу с. Макухівка, який використовується комунальним підприємством«1628»
Полтавської міської ради. Даний полігон використовується 64 роки і займає
площу 17,4 га.
Шляхомостове господарство
Загальна протяжність автомобільних доріг, що пролягають по території
Полтавського району становить – 1367,3 км. В тому числі:
Загальна протяжність автомобільних доріг, які знаходяться на балансі
Служби автомобільних доріг у Полтавській області – 72,3 км, а саме:
- автомобільна дорога М-03 - Київ - Харків - Довжанський – 50,6 км;
- автомобільна дорога М22 - Полтава - Олександрія – 14,1 км;
- автомобільна дорога Н-12 Полтава - Диканька – 7,6 км.
Загальна протяжність автомобільних доріг, які передані на баланс ДП
«Агентство місцевих доріг Полтавської області» – 402 км, а саме:
- 19 обласних автомобільних доріг – 166,7 км;
- 77 районних автомобільних доріг – 235,3 км.
Загальна протяжність автомобільних доріг автомобільних доріг комунальної
власності, які знаходяться на балансі сільських рад становить 893 км.
У зв’язку з припиненням діяльності ДП «Полтавський райавтодор»,
контроль за ремонтом доріг державного значення та відповідно використанням
коштів на ремонти перейшов до Служби автомобільних доріг у Полтавській
області. Слід зазначити, що стан їх в межах Полтавського району був задовільний,
проїзний. Незадовільний стан доріг державного значення лише в межах м.
Полтава на вулицях Київське, Харківське шосе та Зіньківській.

За інформацією балансоутримувача доріг загального користування
місцевого значення (обласних та районних) – ДП «Агентство місцевих доріг
Полтавської області» на ремонти доріг у 2019 році використано майже 15 млн.
грн.
За інформацією, наданою органами місцевого самоврядування, на ремонт та
утримання вулиць і доріг комунальної власності у 2019 році сільськими радами
використано близько 30 млн. грн.
Райдержадміністрацією спільно із сільськими радами було здійснено
обстеження та фотографування доріг загального користування місцевого
значення.
Погоджений з профільною постійною депутатською комісією районної ради
перелік доріг, які потребують першочергового ремонту, було передано
балансоутримувачу для подальшого погодження з власником – Укравтодор.
Незважаючи на проведені ремонтні роботи, стан доріг загального
користування залишається незадовільним. На відремонтованих у 2019 р. дорогах
знову з’явились вибоїни, напливи, просідання, тріщини проїзної частини.
Незадовільний стан даних доріг становить небезпеку для руху автомобільного
транспорту, життя та здоров’я учасників дорожнього руху та пасажирів
громадського транспорту. Перевізники припинили здійснювати пасажирські
перевезення.
Балансоутримувачами дороги ремонтуються не раціонально та вибірково.
Жодна автомобільна дорога належним чином не відремонтована.
У зв'язку із проведення ремонту автомобільної дороги М-03 КиївДовжанський, великоваговий транспорт, який задіяний в ремонтних роботах
руйнує дороги місцевого значення.
На сьогоднішній день потребують ремонту автомобільні дороги О1719274
/Суми-Полтава /- Сем’янівка – Надержинщина, О1719360 Шили-НадержинщинаПолтава та /Н-12/- Мала Рублівка-Рунівщина - /М-03/, О1719271 Полтава-ГожулиЧорноглазівка, О1719270 Валок – Бугаївка – Циганське, які внаслідок
перевантаження великоваговим транспортом руйнуються.
Також руйнування автомобільних доріг загального користування місцевого
значення здійснюється внаслідок перевантаження великовагового транспорту,
який здійснює транспортування сільгосппродукції
Протягом 2019 року райдержадміністрація неодноразово зверталася до
керівництва обласної державної адміністрації, Департаменту будівництва,
містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства
облдержадміністрації та ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області»
щодо необхідності початку ремонтних робіт, незадовільного стану окремих
ділянок доріг, збільшення переліку тих доріг, що потребують першочергового
ремонту, виділення додаткових коштів.

7. Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського
транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно
транзитного пасажирського транспорту
У 2019 році для забезпечення потреби в пасажирських перевезеннях у
районі працювало 28 перевізників, які здійснювали перевезення по 74 приміських
внутрішньорайонних маршрутах.
8. Підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку
територій, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб,
визначених містобудівною документацією.
Протягом 2016 – 2019 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. Відповідно до затвердженого проекту
містобудівної документації будівництва автодороги М-03 в обхід м. Полтава
викупу підлягає 58 земельних ділянок приватної власності (перша черга
будівництва).
9. Підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм
відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються
сільськими, селищними, міськими радами.
Станом на 02.01.2020 року з 2013 року виготовлено та затверджено
генеральні плани з планами зонування на 38 населених пунктів:
у 2013 році (2) – с. Розсошенці та с. Горбанівка;
у 2015 році (1) – с. Соснівка;
у 2016 році (3) – с. Абазівка, с. Гожули, с. Новоселівка;
у 2017 році (12) – с. Копили, с. Терешки, с. Щербані, с. Шмиглі, с. Жуки, с.
Тахтаулове, с. Ковалівка, с. Супрунівка, с. Івашки, с. Говтвянчик, с. Мильці, с.
Шостаки;
у 2018 році (17) – с. Михайлики, с. Писаренки, с. Микільське, с. Цибулі, с.
Макухівка, с. Андрушки, с. Мачухи, с. Байрак, с. Кованчик, с. Куклинці, с.
Мазурівка, с. Васьки, с. Миколаївка, с. Снопове, с. Терентіївка, с. Судіївка, с
Шевченки;
У 2019 році (3) – с. Коломацьке, с. Пальчиківка, с. Келебердівка.
У 2019 році розроблено (але не затверджено рішеннями сільських рад) 22
генеральні плани: с. Рунівщина, с. Нестеренки, с. Мар’ївка, с. Зінці, с. Безручки, с.
Кашубівка, с. Курилехівка, с. Мале Микільське, с. Циганське, с. Бугаївка, с.
Паськівка, с. Клименки, с. Калашники, с. Сердюки, с. Малі Козуби, с.
Твердохліби, с. Підлепичі, с. Гвоздиківка, с. Долина, с. Рожаївка, с. Лаврики, с.
Соломахівка та розпочато роботи з виготовлення ще 2 генеральних планів: с.
Верхоли, с. Петрівка.
З врахуванням вищезазначених генеральних планів, що розроблені та
будуть розроблені – 62, що становить 43% від загальної кількості населених
пунктів Полтавського району.
10. Видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і
обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів.

У 2019 році замовникам видано містобудівних умов та обмежень в кількості
37 од. (31 – невиробничі об’єкти та 6 – виробничі об’єкти), з них за межами
населених пунктів – 10 об’єктів.
11. Організація охорони, реставрація, використання пам’яток історії та
культури, архітектури та містобудування, паркових та садибних комплексів,
природних заповідників місцевого значення.
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.
У 2019 році з районного бюджету виділено 60,0 тис. грн. на благоустрій
території історико-меморіального комплексу козацького літописця Самійла
Величка у с. Жуки (у 2020 році відзначається 300-ліття створення «Літопису
Самійла Величка»).
12. 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
У сфері оздоровлення та відпочинку дітей:
Організованими формами відпочинку та оздоровлення було охоплено 2173
дітей, що становить 86% від загальної кількості дітей віком від 7 до 17 років (2498
дітей - за даними управління статистики), з них 2045 дітей, які потребують
особливої соціальної уваги й підтримки, що становить 61% від загальної
кількості.
У 2019 році забезпечено своєчасне та в необхідному обсязі, фінансування
заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, а також цільове використання бюджетних коштів,
передбачених на зазначені потреби. Залучаються підприємства, установи,
профспілкові організації для фінансування або здешевлення дитячих путівок.
На оздоровчі послуги протягом 2019 року витрачено:
- 198 000 грн на закупівлю 33 путівок на оздоровлення та відпочинок для
дітей-вихованців дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» до дитячогоспортивного табору «Олімпійські надії» протягом 1 зміни;
- 1102 357,3 грн на забезпечення дітей оздоровчими послугами через
механізм надання часткової оплати вартості путівки до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку Полтавської області відповідно до спільної часткової
субвенції з обласного бюджету (631 820 грн);
При навчальних закладах районного відділу освіти працювали під час двох
змін 56 таборів з денним перебуванням, таборів праці та відпочинку. Термін
роботи – 14 днів з 6 – годинним перебуванням дітей в них та 2-3-х разовим
харчуванням. Відпочинковими послугами забезпечено 841 дитина шкільного віку.

КНП «Полтавська центральна районна клінічна лікарня» санаторнокурортно проліковано в санаторіях МОЗ України 102 дитини, з них 79 дітей
пільгової категорії та місцевих санаторіях 92 дитини – всі пільгової категорії.
У сфері сімейної політики, попередження насильства в сім’ї, ґендерної
політики та протидії торгівлі людьми:
Робота райдержадміністрації спрямована на підтримку сімей, насамперед
тих, які потребують особливої соціальної уваги. Станом на 01.01.2020 року,
починаючи з 2010 року, видано 834 посвідчення батьків з багатодітної сім’ї та
1786 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.
З початку року прийнято 8 заяв щодо надання статусу особи, постраждалої
від торгівлі людьми, відповідний статус наданий 2 особам, 1 особа відтермінувала
по певного часу своє звернення та надано 5 відмов.
З метою удосконалення системи соціальної роботи з сім’ями, що мають
дітей і опинилися в складних життєвих обставинах, корекції сімейних стосунків
між членами родин спеціалістами Центру соціальних служб проведено початкові
оцінки потреб родин різних категорій. З метою забезпечення раннього виявлення
таких сімей, здійснено 323 відвідувань сімей (579 дітей) різних категорій. 66
родини (135 дітей), які опинились в складних життєвих обставинах, перебували на
обліку. Із них 16 родин ( 29 дітей) перебували під соціальним супроводом
Полтавського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
На території району зафіксовано 28 звернень та повідомлень з питань
насильства в сім’ях. Для відповідного контролю таких родин створено мобільну
бригаду соціально-психологічної допомоги.
Підтримка сімей, які потребують особливої соціальної уваги здійснювалася
в рамках районних заходів до дня захисту дітей, дня молоді, районної акції
«Школярик», новорічних свят та інших.
В приміщенні Полтавської обласної державної адміністрації проходила
урочиста церемонія нагородження переможниць та учасниць VІ обласного
конкурсу «Успішна жінка Полтавщини». До участі у конкурсі подали свої заявки
97 претенденток в 18 номінаціях. Найуспішнішою переможницею-жінкою району
2019 року стала Тріль Ніна Андріївна, претендентка у номінації «Успішна жінка
Полтавщини – працівник сфери соціального захисту населення».
У сфері молодіжної політики:
Проводяться заходи з відзначення державних та пам’ятних дат. Так,
традиційно в навчальних закладах району відзначається День Конституції
України, День Незалежності України, День Державного Прапора, День захисника
України, День українського козацтва, День Збройних Сил України, День
Соборності України, День Гідності та Свободи; вшановуються учасники бойових
дій на території інших держав, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, Герої Небесної
Сотні. Всього в районі проведено близько 70 таких заходів, та взято участь у 13
обласних і Всеукраїнських подібних заходах.
У сфері фізичної культури і спорту:
У 2019 році на розвиток спорту з районного бюджету було виділено 215 тис.
грн., з яких:
- 25 000 грн - виділення стипендії голови райдержадміністрації 1
спортсменці з гирьового спорту на рік;

- 38 400 грн - на проведення районних заходів та участь спортсменів
району в обласних, національних та міжнародних змаганнях згідно з єдиним
календарним планом з олімпійських видів спорту (легка атлетика, вільна
боротьба, волейбол та інші) – наразі 26 заходів;
- 125 230 грн - на проведення районних заходів та участь спортсменів
району в обласних, національних та міжнародних змаганнях згідно з єдиним
календарним планом з неолімпійських видів спорту (гирьовий спорт, мотобол).
В районі є 10 спортивних залів, площею не менше 162 кв. метрів, та 46
спортивних майданчиків. В порівнянні з минулорічним звітним періодом
кількість спортивних споруд зменшилася у зв’язку з децентралізацією.
В районі займається фізичною культурою і спортом до 3115 осіб.
Діє дитячо-юнацька спортивна школа, яка виховує 175 учнів. Кількість
тренерів становить: 11 осіб. Вихованці ДЮСШ входять в резерв збірної команди
України.
Полтавський район за підсумками рейтингу роботи у 2019 році (підсумки
проводяться щороку в квітні місяці за попередні роки) із спортивної майстерності
з олімпійських та неолімпійських видів спорту посів ІІІ місце серед усіх районів
Полтавської області.
Освіта
Мережа закладів освіти району в повній мірі відповідає потребам
Полтавського району.
В районі станом на 01.01.2020 року функціонує 18 загальноосвітніх
навчальних закладів, з них 4 заклади – І-ІІІ ступенів, 2 заклади І – ІІ ступенів, 8
навчально-виховних комплексів, 4 закладів – І ступеня, 1 позашкільний
навчальний заклад, 15–дошкільних закладів. У закладах освіти району навчається
2 206 учнів.
В лютому 2019 року створено опорний заклад - Супрунівський НВК з
Мильчанською філією.
I.
На обслуговування та утримання закладів загальної середньої освіти
Полтавського району, які є у підпорядкуванні відділу освіти Полтавської
райдержадміністрації
виділено та затверджено кошторисом на 2019 рік
101млн.921тис.941грн. з яких:
151тис.293 грн. – субвенція з державного бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.
Використано 22,6 тис. грн. (оплачені години праці педагогів, які
проводили додаткові корекційні заняття, придбано матеріали та обладнання для
проведення розвитково-корекційних занять, за висновками спеціалістів ІРЦ).
52млн.081тис.700грн. – кошти освітньої субвенції на виплату
заробітної плати з нарахуваннями педагогам загальноосвітніх закладів
Полтавського району
залишки освітньої субвенції в сумі – 2млн.259 тис. 805грн., які
спрямовані на закупівлю кабінетів фізики та біології для Супрунівського НВК та
Пальчиківського НВК.
використано 2 млн.232 тис.грн. (придбані 2 кабінети).
Використано освітньої субвенції на виплату заробітної плати з
нарахуваннями педагогам в сумі 42 млн. 603 тис. 336 грн. Педагогам в повному

обсязі оплачені відпускні, матеріальна допомога на оздоровлення, надбавка за
престижність 20%, підвищено посадові оклади на 20%, згідно Постанови Кабінету
Міністрів України, проведена тарифікація та виплачена премія до Дня працівника
освіти в розмірі посадового окладу педагогічному персоналу та директорам,
також виплачена грошова винагорода та премія до новорічних, різдвяних свят.
10 860,0 грн. – кошти виділені на виплату одноразової допомоги
дітям – сиротам, які досягли 18 років.
використано 9 050,0 грн.
II.
61млн.195тис.070 грн. – кошти виділені з районного бюджету з
яких використано (86,5%) на:
оплату праці та нарахування педагогам ДНЗ та обслуговуючому
персоналу 22млн. 582тис. 676грн., (в повному обсязі оплачені відпускні,
матеріальна допомога на оздоровлення, премія до Дня працівника освіти, грошова
винагорода педагогічним працівникам та премія до новорічних та різдвяних свят);
оплату енергоносіїв 7млн.386тис.617 грн.,
організацію харчування учнів 1-4 класів, пільгових категорій та
вихованців дошкільних навчальних закладів – 6млн.905тис.020грн.,
придбання предметів, матеріалів, інвентарю та предметів
довгострокового використання – 5млн.398 тис.562 грн. в т.ч. на придбання
запасних частин, шин, акумуляторів олив, мастил до шкільних автобусів – 297
тис. 700 грн., на придбання дизпалива та бензину 905,04 тис. грн.
придбання меблів та обладнання для перших класів на виконання
реформи «Нова українська школа» - 3 млн. 80 тис. 548 грн. в т.ч. проектора на
суму – 281,2 тис. грн., комп’ютерної оргтехніки на суму 1124,0 тис. грн.,
дидактичних матеріалів, дощок, екранів на суму – 361,5 тис. грн.; комплектів
меблів для перших класів – 1313,8 тис. грн.;
придбання фарби, інвентарю для поточних ремонтів – 347,272 тис.
грн.,
придбання виробничих столів, мийок,стелажів для харчоблоків –
233,5 тис. грн.,
придбання миючих та дезінфікуючих засобів на 194,997 тис. грн.,
придбання підручників на суму 189,604 тис. грн.,
придбання двох електроплит для Степненського НВК та
Верхолянської ЗОШ на суму 49,8 тис. грн.,
придбання комп'ютерів для кабінетів інформатики на суму 2154,9 тис.
грн.;
придбання проекторів та екранів для кабінетів природничоматематичних дисциплін на суму 567,5 тис. грн.;
придбання багатофункціональних пристроїв для ЗОШ на суму 176,7
тис. грн.
придбання спецодягу для кухарів на суму 79,8 тис. грн.,
придбання ваг електронних для харчоблоків на суму 46,0 тис. грн.;
придбання посуду на суму 190,0 тис. грн;
придбання змішувачів для води на суму 100,0 тис. грн.;
придбання постільної білизни для ДНЗ на суму 198,7 тис. грн.;
придбання новорічних подарунків на суму 164,0 тис. грн.;

придбання холодильників на суму134,5 тис. грн.;
На оплату послуг використано 2865,7 тис. грн. в т.ч проведено:
поточний ремонт евакуаційних виходів в Степненському НВК та
Супрунівському НВК на суму 220,257 тис. грн.,
поточний ремонт каналізаційної системи в Супрунівському НВК 80,0
тис. грн.,
поточний ремонт Тахтаулівського НВК – 319,9 тис. грн.,
поточні ремонти в харчоблоках Бричківського НВК, Степненського
НВК, Гожулівського НВК на суму 492,0 тис.грн,
поточний ремонт навчальних кабінетів в Тахтаулівському НВК на
суму 197,4 тис.грн.;
поточний ремонт в Гожулівському НВК із заміною вікон на суму
120,0 тис.грн.,
поточний ремонт вхідної групи в Бричківському НВК на суму 193,6
тис.грн.;
обробку дерев'яних конструкцій вогнезахисними на суму 197,4 тис.
грн.
підготовку до опалювального сезону на загальну суму 422,9 тис. грн.
переатестацію операторів та навчання відповідальних за газове
господарство на загальну суму 7 тис. грн.,
перезаправку вогнегасників на суму 21,5 тис. грн.
страхування шкільних автобусів та водіїв, поточний ремонт шкільних
автобусів, страхування орендованих приміщень, комплектацію підручників,
комп'ютерну обробку свідоцтв, атестатів, на оплату та підключення Інтернету та
інше використано – 512,011 тис. грн.,
підвіз учнів та вихованців до навчальних закладів – 81,692 тис. грн. та
були проведені інші поточні, аварійні та необхідні заходи по забезпеченню
діяльності закладів освіти Полтавського району.
Використано коштів з районного бюджету 52 млн. 941 тис. 996
(86,5%)грн.
III. 1млн. 164 тис. 800грн.– субвенції сільських рад з яких освоєно:
для Абазівської ЗОШ придбано формений одяг для футбольної
команди, килим, дошки, шафи, комплектуючі для мультимедійного обладнання,
ноутбук та проектори на загальну суму 92,5 тис. грн.;
для Пальчиківського НВК проведені поточні ремонти кабінету
фізики, підсобних приміщень та східців на суму 199,8 тис. грн.;
із залученням співфінансування виготовлено ПКД на «Реконструкцію
з термоізоляцією та благоустроєм Пальчиківського НВК» на суму 199,9 тис. грн.;
для покращення матеріально-технічної бази закладів загальної
середньої освіти придбано морозильну камеру, меблі для класів та інші матеріали
на суму 321,9 тис. грн.;
для Супрунівського НВК проведено поточні ремонти внутрішніх
віконних відкосів, кабінету біології, харчоблоку в ДНЗ на суму 249,9 тис. грн.;
придбано комп'ютерну техніку, оргтехніку, швейні машинки, меблі
для кабінету математики, спортінвентар на суму 77,1 тис. грн.;

для Сем'янівського НВК проведені інженерно-геодезичні роботи для
«Реконструкції Сем'янівського НВК» на суму 23,7 тис.грн.
Використано коштів 1млн. 164 тис. 800грн (100%)
IV. 11 млн. 545 тис. 6488 грн. – кошти виділені на капітальні ремонти та
реконструкцію з яких:
955,1 тис. грн. – кошти районного бюджету на капітальний ремонт
тепло генераторної із заміною котлів в Божківському НВК - використано 936,3
тис. грн.;
22 тис. грн. – кошти районного бюджету на коригування ПКД та
проходження експертизи по об’єкту Капітальний ремонт фасаду та вхідної групи
із заміною вікон та дверей в Новоселівській ЗОШ - використано 22,0 тис. грн.;
243,6 тис. грн. – кошти районного бюджету на капітальний ремонт
зовнішньої тепломережі Новоселівської ЗОШ - використано 7,1 тис. грн.;
15 тис. грн. – кошти районного бюджету на коригування ПКД та
проходження експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт тепло генераторної в
Степненському НВК» - використано 15,0 тис. грн.;
54,8 тис. грн. – на виготовлення ПКД та проходження експертизи по
об’єкту «Капітальний ремонт вхідної групи в дошкільному підрозділі
Тахтаулівського НВК» - використано 44,5 тис. грн.;
80 тис. грн. – кошти районного бюджету на капітальний ремонт
шкільного автобусу для Новоселівської ЗОШ - використано 80,0 тис. грн.;
1450,0 тис. грн. на капітальний ремонт теплопостачання із заміною
котлів в Степненському НВК - використано 1175,3 тис. грн.;
4300,0 тис. грн. на реконструкцію покрівлі Супрунівського НВК використано 3152,3 тис. грн.;
120,0 тис. грн. на виготовлення ПКД та проходження експертизи по
об’єкту «Реконструкція з термомодернізацією Пальчиківського НВК» використано 113,0 тис. грн.;
970,0 тис. грн. на капітальний ремонт фасаду вхідної групи із заміною
вікон та дверей в Новоселівській ЗОШ - використано 944,0 тис. грн.;
56,0 тис. грн. на виготовлення ПКД по капітальному ремонту будівлі
Верхолянської ЗОШ - використано 53,3 тис. грн.;
642,0 тис. грн. – кошти державного бюджету на:
324,4 тис. грн. на капітальний ремонт будівлі із встановленням вентиляції в
Абазівській ЗОШ та Пальчиківському НВК та заміні дверей на енергозберігаючі у
Абазівській ЗОШ;
14,6 тис. грн. на придбання комплекту меблів для Степненського НВК;
34,0 тис. грн. використано придбання ноутбуків для Чорноглазівської ЗОШ;
132,0 тис. грн. на реконструкцію маршових сходів парадного входу
Тахтаулівського НВК;
21,0 тис. грн, на придбання телевізора для Супрунівського НВК
– використано 526 тис. грн.,
207 тис. грн. – цільові фонди на капітальний ремонт
теплогенераторної та фасаду в Рунівщанській ЗОШ - використано 87,96 тис. грн.

Значна увага приділяється реалізації завдань районних програм. У 2019 році
відділом спільно з Методичним сервісним центром було реалізовано галузеві
програми:
Районна програма роботи з обдарованою молоддю на 2017-2021 роки.
Освоєно 51,5тис.грн. на винагороди учням та педагогічним працівникам за
призові місця у обласному етапі конкурсу МАН та олімпіадах;
Комплексна програма розвитку освітньої галузі Полтавського району
на 2017-2020 роки;
Програма військово-патріотичного виховання учнівської молоді
Полтавського району на 2017-2019 роки;
Програма «Шкільний автобус» Полтавського району на 2017-2020
роки.
Сферою особливої уваги є організація роботи із забезпечення учнів та
працівників району регулярним безкоштовним підвезенням. Підвозом до
навчальних закладів забезпечено 538 учнів та 17 учителів (100% від потреби). Для
підвезення учнів до начальних закладів, у яких відсутній шкільний автобус
(Гожулівський НВК, Ковалівська ЗОШ І ступеня), укладені договори з
приватними перевізниками (підвозом охоплено 79 учнів). Систематично та за
потребою проводяться ремонтні роботи та технічне обслуговування шкільних
автобусів.
Завдяки підтримці районної влади відділом реалізуються програми та
заходи, спрямовані на забезпечення соціального захисту педагога, поліпшення
умов організації начально-виховного процесу.
Рішенням сесій районної ради до штатних розписів навчальних закладів
введено посади вихователів (для супроводу дітей) при організації підвезення
шкільним автобусом, введено посади медичних сестер, асистентів учителів для
організації інклюзивного навчання та інших працівників у окремих навчальних
закладах району.
Комунальною організацією «Методичний сервісний центр з обслуговування
закладів освіти Полтавського району» Полтавської районної ради проводиться
значна робота щодо підвищення професійної майстерної педагогів.
Головними здобутками освітян району є організація методичної роботи з
педагогічними працівниками в рамках реалізації Концепції Нової української
школи, упровадження інноваційних методик навчання, участь у дослідницькоекспериментальній роботі.
На виконання заходів Програми роботи з обдарованою молоддю на 20172021 роки методичним кабінетом створено Банк даних передового педагогічного
досвіду щодо використання сучасних форм і методів роботи з обдарованими
учнями. У 2019 році цей Банк поповнили 25 розробок педагогів вищої категорії,
18
колективних
напрацювань
творчих
груп
учителів-предметників.
Найпоширенішою формою обміну досвідом педагогів, які працюють з
обдарованими учнями, залишаються майстер-класи.
Педагоги району є учасниками Всеукраїнського Інтернет-форуму
«Сучасний науково-методичний супровід регіональних та зональних шкіл
новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників».
Щомісячно здійснюється випуск електронного видання «Методичний вісник», де

відображається проведена робота. Видання оприлюднюється на сайті
методичного кабінету та надсилається на електронні адреси навчальних закладів
Полтавського району.
Продовжується реалізація проекту «Інформаційна районна система освіти».
За ініціативи методичної служби району активну участь у інноваційній
освітній діяльності беруть педагогічні працівники:
в дослідно-експериментальній роботі Всеукраїнського рівня
«Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» долучилися
Ковалівська ЗОШ Іст., Сем'янівський НВК, Степненський НВК, Супрунівський
НВК;
в інноваційній освітній діяльності всеукраїнського рівня із
впровадження медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров'я»
Сем'янівський НВК, Степненський НВК, Терешківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Методист початкової освіти є тренером «Нової української школи» з
підвищення кваліфікації учителів початкової школи Полтавського району, які
навчають учнів перших, других класів за новим Державним стандартом
початкової загальної освіти у 2019-2020 навчальному році.
Проведено педагогічний міст між освітянами Миргородського та
Полтавського районів «Особливості організації освітнього процесу в умовах
реалізації Нової української школи».
В закладах дошкільної освіти Полтавського району проводяться спільні
засідання педагогів-дошкільників, семінари-практикуми, майстер-класи на
сучасні та практичні теми.
У листопаді-грудні 2019 року методичним кабінетом організовано та
проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін та І (районний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН. У районному етапі олімпіад взяли участь 602 учнів із 25
навчальних закладів, у конкурсі МАН - 56 учасників з 23 навчальних закладів.
Аналіз участі шкіл району в олімпіадах показав, що 38 призових місця здобули
учні Супрунівського НВК, з яких 11- перших. На другому місці учні
Розсошенської гімназії Щербанівської сільської ради – 35 призових місць, з них
перших – 18. У підсумку 51 учень став переможцем ІІ етапу олімпіад, 26 –
переможцями конкурсу МАН та будуть представляти Полтавський район на
обласних етапах у січні-лютому 2020 року.
У зв’язку із прийняттям Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року та
закону «Про загальну середню освіту» від 09.08.2019 року відділом постійно
проводиться роз’яснювальна робота щодо реалізації основних положень Законів;
розроблені плани заходів щодо вивчення та впровадження Законів України в
педагогічних колективах. Дане питання розглядалося на нарадах директорів та
заступників директорів навчальних закладів району.
Проведено роботу щодо отримання ліцензій з впровадження освітньої
діяльності у сферах загальної середньої освіти (профільна середня освіта, базова
середня освіта, початкова освіта та дошкільна освіта). Відповідно до
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.11.2018 року №
986 всі заклади освіти Полтавського району отримали ліцензії на здійснення
освітньої діяльності.

Здійснено організаційні заходи щодо виконання вимог статей 6 та 30
Закону України «Про освіту» в частині забезпечення прозорості та інформаційної
відкритості закладів освіти. На офіційному веб-сайті відділу розміщено кошторис
та фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів.
Відповідна робота проводиться у навчальних закладах району.
Реалізація завдань щодо впровадження основних положень Закону України
«Про освіту» здійснюється поступово, відповідно до Плану Заходів на 2017-2029
роки із впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затверджених
Постановою Кабінету Міністрів України 13 грудня 2017 року.
Проблемним питанням є приведення у відповідність об’єктів
(харчоблоків) згідно вимог чинного законодавства (Вимоги щодо розробки,
впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на
принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)) та
необхідність у заміні вікон по загальноосвітніх закладах району.
Шляхами вирішення є виділення додаткових коштів районного бюджету на
дані потреби - відповідні листи надіслані для розгляду на черговій сесії районної
ради.
В рамках реалізації Закону України «Про освіту» серед основних завдань,
що потребують вирішення у 2020 році слід відмітити:
проведення заходів щодо реалізації вимог ст. 23 Закону «Про освіту»
в частині автономії навчальних закладів; відділом спільно з Методичним
сервісним центром та керівниками навчальних закладів проводиться робота щодо
розробки механізму впровадження фінансової автономії та вивчення можливостей
закладів освіти здійснювати ведення бухгалтерського обліку самостійно;
вивчається питання щодо створення освітніх округів в межах
адміністративно-територіальних одиниць;
проведення спільних з громадою сільських рад заходів по оптимізації
мережі;
формування творчої ініціативи та готовності вчителів до
впровадження освітніх реформ;
розширення мережі дошкільних навчальних закладів (груп)
відповідно до потреб населення;
забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
створення сучасного освітнього середовища, вирішення питань
матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів.
У 2020 році планується зосередити увагу на завершенні проведення
капітальних ремонтів, розпочатих у 2019 році.
Розвиток культури та туризму.
Культурне обслуговування населення району у 2019 році здійснювали 23
заклади культури клубного типу (15 сільських будинків культури та 7 сільських
клубів, районний Будинок культури у с. Щербані), районна дитяча бібліотека у с.
Ковалівка, 21 бібліотека на селі, районний музей Рушника.
За 2019 рік закладами культури Полтавського району було проведено
більше 2 тисяч культурно-масових заходів (концерти, театралізовані свята,

тематичні вечори, танцювальні вечори, вечори відпочинку для молоді, обмінні
концерти, Дні села), культурно-спортивні заходи.
У 2019 році з районного бюджету виділено 6,5 млн. грн. на забезпечення
роботи закладів культури.
За даний період відремонтовано 6 закладів культури.
У 2019 році,третій рік поспіль, проведено районний фестиваль конкурс
української пісні «Полтавські передзвони», на що виділено призовий фонд у сумі
50 тис. грн.
На підписку періодичних видань для бібліотечної системи району виділено
50 тис. грн.
До мережі Інтернет підключено 21 бібліотека.
Охорона здоров’я.
Комунальне некомерційне підприємство «Полтавська центральна районна
клінічна лікарня» знаходиться у комунальній власності територіальних громад
Полтавського району і надає медичну допомогу жителям Полтавського району,
міста Полтава, породіллям Решетилівського та Чутівського районів.
Станом на 01.01.2020 року з місцевого бюджету Полтавського району для
потреб Комунального некомерційного підприємства «Полтавська центральна
районна лікарня» Полтавської районної ради виділено 8 737,70 тис. грн., в тому
числі:
на проведення капітального ремонту корпусу №2 Полтавської ЦРКЛ
по вул. Стрітенській, 58-а в м. Полтава (реанімація, поліклінічні кабінети,
підвал)» 2772,853 тис. грн.,
проведення поточного ремонту зовнішньої каналізаційної мережі –
143,725 тис. грн.;
придбання медичної інформаційної системи «Мед Ейр» - 450,00 тис.
грн.;
на закупівлю обладнання для відділення анестезіології та інтенсивної
терапії - 1196,00 тис. грн. (апарат штучної вентиляції легенів, монітори
спостереження стану хворих, кардіограф та ін.)
виплату заробітної плати працівникам лікарні –1945,00 тис. грн.
виділено кошти на відшкодування витрат по медичному обстеженню
населення Полтавського району з використанням високотехнологічного
медичного обладнання, а саме магніторезонансна томографія в сумі 199,00 тис.
грн;
виділено кошти на відшкодування вартості медикаментів для
пільгових категорій населення (психоневрологічна група) в розмірі 198,00 тис.
грн.
В Комунальному підприємстві «Полтавський районний клінічний центр
первинної медичної допомоги» Полтавської районної ради знаходиться 24
амбулаторії та 35 ФАПів, з них 11 амбулаторій та 15 ФАПів знаходяться на
територіях ОТГ.
В 2019 році виділено 2150521,21 грн. на проведення поточних та
капітальних ремонтів приміщень, з них використано 1038107,21 грн., а саме:
- Поточний ремонт Пальчиківської АЗПСМ -189 833,00 грн.;
- Поточний ремонт приміщення центру ПМД - 165 798,00 грн.;

- Оплата послуг (крім комунальних) Поточний ремонт Супрунівської
АЗПСМ - 70 000,00 грн.;
- Поточний ремонт Верхолянського ФАПу;
- Обладнання пандусом та поточний ремонт ганку Тахтаулівської АЗП-СМ
49 850,00 грн.;
- Капітальний ремонт Бугаївського ФАП 172 094,00 грн.;
- Капітальний ремонт Абазівської АЗПСМ 267 011,00 грн.;
- Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція
Петрівської
амбулаторії
загальної
практики
сімейної
медицини
з
переобладнанням частини приміщення АЗП-СМ під квартиру за адресою
с.Петрівка, вул. Кондратюка, буд. 7» - 94 267,20 грн.
Розроблення детального плану території розміщення амбулаторії загальної
практики сімейної медицини с. Петрівка 26 254,01 грн.
Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Петрівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини - 3 000,00 грн.
13.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 2020 року заплановані заходи з питань цивільного
захисту відповідно до Кодексу цивільного захисту України Полтавською
районною ланкою територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Полтавської області виконані в повному обсязі.
Протягом 2019 року забезпечено стале функціонування районної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (проведено 10
засідань).
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.
Райдержадміністрацією першою у області введена в експлуатацію система
оповіщення (СМС повідомлень) органів управління Полтавського району через
оператора мобільного зв’язку «Київстар».
14. Координація на території району діяльності землевпорядних організацій
По Полтавському району учасникам антитерористичної операції у власність
із земель сільськогосподарського призначення згідно з оперативними даними
Держгеокадастру Полтавського району станом на 21.11.2019 року подано заяв на
отримання земельних ділянок від учасників АТО в кількості – 3858 шт., з них:
надано дозволів на розроблення проектів землеустрою – 2133 шт., відмовлено у
наданні дозволу – 1708 шт., знаходяться на опрацюванні (в роботі) - 17 шт.
Органами місцевого самоврядування та райдержадміністрацією від
учасників антитерористичної операції прийнято заяв на отримання земельних
ділянок - 191 шт. з них: надано дозволів на розроблення проектів – 159 шт.,
відмовлено – 17 шт., знаходяться на опрацюванні – 15 шт. Прийняті рішення,
розпорядження щодо надання дозволів на розроблення проектів землеустрою –

159 шт. на площі – 89,43 га.; для будівництва та обслуговування житлового
будинку – 98 шт., на площі 15,48 га. У тому числі, для ведення садівництва – 6
шт., на площі – 0,7 га., для особистого селянського господарства - 55 шт., на
площі 73,25 га.
На даний час затверджений детальний план для індивідуального дачного
будівництва по с. Буланово Щербанівської сільської територіальної громади в
кількості – 130 ділянок загальною площею 12,997 га.
Станом на 01 січня 2018 року в районі налічується 9370 договорів оренди
земельних паїв. Загальна площа переданих в оренду складає 43,1 тис. га, що
становить 80% від загальної кількості розпайованих земель району (53845,5 га).
За термінами дії укладених договорів: більше 10 років – 10,5%, 8-10 років –
56%, на 7 років – 11,4%, до 7 років – 22,1%.
Найбільше таких договорів укладено в ТОВ «Коновалівка-Агро» - 1019
договорів з середнім розміром орендної плати 10% від нормативно-грошової
оцінки землі, ПП ім. Калашника - 515 договорів (10%), ССЕ Краяни» - 600
договорів (8,6%).
Станом на грудень 2018 року фактично сплачено орендної плати на суму
82666,1 тис. гривень або 100 % від загальної суми виплат згідно укладених
договорів.
Серед форм орендної плати переважає в основному в грошовій формі –
67712,7 тис. грн. Проте, є сільські ради, де сплата орендної плати проводиться
також сільськогосподарською продукцією та послугами.
Середній розмір орендної плати за 1га по району становить 2043,0 гривень.
На даний час на території Полтавського району було продано 5 земельних
ділянок державної власності загальною площею 168,1463 га; 5 земельних ділянок
комунальної власності (за межами населених пунктів) загальною площею 14,6144
га та 6 земельні ділянки комунальної власності (в межах населених пунктів)
загальною площею 40,6146 га;
За результатом торгів місцеві бюджети поповнились на 1404,024 тис.
гривень – оплата річної орендної плати.
За період з 2013 року ГУ Держгеокадастру Полтавської області було
укладено 52 договорів оренди землі площею 507,1063 га з терміном дії договору
від 10 до 49 років. Розмір орендної плати складає від 4 до 12%.
15. Управління об’єктами комунальної та державної власності
Станом на 02.01.2020 року налічується 158 підприємств, установ і
організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад
Полтавського району.
Найбільша кількість суб’єктів спільної власності територіальних громад
району нараховується по галузях: охорони здоров’я – 43, освіти – 32, культури –
77.
За 2019 рік укладено 40 договорів оренди на майно, яке є спільною
власністю територіальних громад Полтавського району.
Надходження коштів за 10 місяців 2019 року до районного бюджету складає
29,7 тис. грн. загальна площа орендованих приміщень 3,0 тис. кв. м.
16. Забезпечення виконання заходів з відстеження результативності
регуляторних актів, прийнятих районною радою

За звітний 2019 рік Полтавською районною радою регуляторні акти не
приймалися.
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.
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. КАРІМОВ

