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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 2018 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 2018 року райдержадміністрацією було розроблено та
винесено на розгляд районної ради проекти 15 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.
І. Виконання районного бюджету
Бюджет Полтавського району за 2018 рік по загальному фонду дохідної
частини (без трансфертів) виконаний на 121,0 % (при плані 165173,3 тис. грн.,
фактично надійшло 199813,5 тис. грн.), або на 34640,2 тис. грн. більше.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року до загального фонду
бюджету району надійшло коштів на 12025,8 тис. грн. менше, в зв’язку зі
створенням об’єднаних територіальних громад.
Бюджет району (з трансфертами) за 2018 рік виконаний на 104,3 %
(призначено 658038,5 тис. грн., надійшло 686411,7 тис. грн.), або на 28373,2
тис. грн. більше.
Базова дотація з державного бюджету та дотація з місцевого бюджету
надійшли в повному обсязі.
Субвенції з державного бюджету надійшли в повному обсязі в сумі
108680,7 тис. грн.
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Субвенції з місцевих бюджетів надійшли в сумі 351151,3 тис. грн., що на
6267,0 тис. грн. менше доведених, або 98,2 %, з них:
–
субвенції з обласного бюджету та бюджетів ОТГ за рахунок коштів
з державного бюджету надійшли в сумі 309028,7 тис. грн., що на 3090,1 тис.
грн. менше запланованих призначень або 99,0%;
–
субвенції з місцевих бюджетів надійшли в сумі 42122,6 тис. грн.,
що на 3176,9 тис. грн. менше доведених планових призначень, або 93,0%.
Планові показники по загальному фонду виконані по основних видах
податків.
Сільські бюджети Полтавського району за 2018 рік по загальному фонду
дохідної частини бюджету (без трансфертів) виконані на 117,7 %, що на 13613,9
тис. грн. більше планових призначень.
За 2018 рік план по загальному фонду дохідної частини бюджету
Полтавського району виконаний по 18-ти сільських радах, а саме:
/тис. грн./
Назва сільської ради
%
Сума
перевиконання
1. Абазівська
212,8
2615,9
2. Бричківська
112,3
185,1
3. Василівська
122,2
268,2
4. Валківська
118,2
315,7
5. Гожулівська
120,2
524,4
6. Ковалівська
104,9
258,5
7. Пальчиківська
154,1
1975,1
8. Куликівська
111,6
1230,1
9. Сем’янівська
145,4
780,4
10. Надержинщинська
104,4
72,5
11.Новоселівська
103,8
104,0
12.Нестеренківська
108,9
150,6
13.Рунівщинська
112,9
310,3
14.Супрунівська
118,9
3466,9
15. Степненська
107,8
148,5
16.Терешківська
107,4
599,3
17.Черкасівська
104,8
79,6
18.Чорноглазівська
133,3
556,0
План по загальному фонду дохідної частини бюджету Полтавського
району невиконаний по 2 сільських радах, а саме:
/тис. грн./
Назва сільської ради
%
Сума недовиконання
1. Микільська
2.Тахтаулівська

99,4
99,7

– 16,1
– 11,0
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Виконання за 2018 рік загального фонду районного бюджету (без
трансфертів) становить 123,8 % (призначено 88295,7 тис. грн., фактично
надійшло 109322,0 тис. грн.), що на 21026,3 тис. грн. більше планових.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року до загального фонду
районного бюджету надійшло коштів на 4251,6 тис. грн. більше.
Виконання районного бюджету (з трансфертами) становить 102,9 % (при
плані 548003,1 тис. грн., фактично надійшло 563786,3тис. грн.), що на
15783,2 тис. грн. більше.
По видатках загального фонду бюджету Полтавського району план за
2018 рік в цілому виконаний на 96,3 % (призначено 630054,3 тис. грн.,
виконано 606633,1тис. грн.).
Найбільшу питому вагу в загальній сумі видатків мають видатки на
фінансування соціально-культурних закладів та соціальний захист населення, а
саме:

освіта –150948,6 тис. грн., або 24,9% від загальної суми видатків.
План по видаткам на фінансування закладів освіти району виконаний на 94,9 %
(при плані 159026,4 тис. грн., виконано 150948,6 тис. грн.).

охорона здоров’я – 76122,8 тис. грн., або 12,5 % від загальної суми
видатків. План по видатках на фінансування закладів охорони здоров’я
виконаний на 95,2 % (при уточненому плані 79987,4 тис. грн., виконано
76122,8 тис. грн.).

культура – 15958,2 тис. грн., або 2,6 % від загальної суми видатків.
План по видатках на фінансування закладів культури району виконаний на 94,1
% (при уточненому плані 16954,1 тис. грн., виконано 15958,2 тис. грн.)

соціальний захист населення – 263446,9 тис. грн. або 43,4% від
загальної суми видатків. План по видатках на соціальний захист населення в
цілому виконаний на 99,4% (при плані
265131,8 тис. грн., виконано
263446,9 тис. грн.).
Загальна сума видатків на фінансування соціально-культурних закладів та
соціальний захист складає 506476,5 тис. грн., або 83,5% від суми видатків
загального фонду бюджету.
Із загальної суми видатків загального фонду бюджету Полтавського
району першочергові захищені статі складають 519808,2 тис. грн., або 85,7 %
в тому числі:

Оплата праці працівників бюджетних установ 182155,3 тис. грн.,
або 30,0%

Нарахування на заробітну плату 39895,6 тис. грн., або 6,5%

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 5676,3 тис. грн., або
0,9%

Продукти харчування 7758,3 тис. грн., або 1,3 %

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 27360,3 тис. грн., або
4,5 %

Інші виплати населенню 256962,4 тис. грн., або 42,4 %
По видатках районний бюджет за 2018 рік виконаний на 97,1% (при
плані 542028,9 тис. грн., виконано 526136,4тис. грн.).
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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
95,0 % (затверджено 146671,2 тис. грн., використано 139293,1 тис. грн.).
На утримання установ охорони здоров’я кошти використані в сумі
76122,8 тис. грн., при плані 79987,4 тис. грн., або 95,2 % від плану.
Установи культури профінансовані в сумі 6484,4 тис. грн., або на 97,6%
від плану в сумі 6641,2 тис. грн.
Видатки на соціальний захист населення по районному бюджету
складають 260370,8 тис. грн., при плані 261826,2 тис. грн. або 99,4 %.
Загальна сума видатків на фінансування соціально-культурних закладів та
соціальний захист складає 482271,1 тис. грн., або 91,7 % від суми видатків
загального фонду бюджету.
Із загальної суми видатків загального фонду бюджету районного
бюджету першочергові захищені статі складають 469505,1 тис. грн., або 89,2
% в тому числі:

Оплата праці працівників бюджетних установ 149944,4 тис. грн.,
або 28,5%

Нарахування на заробітну плату 32721,4 тис. грн., або 6,2 %

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 5659,1 тис. грн., або
1,1 %

Продукти харчування 6828,7 тис. грн., або 1,3 %

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20312,9 тис. грн., або
3,9 %

Інші виплати населенню 254038,6 тис. грн., або 48,3 %
По захищених статях бюджету за 2018 рік виплати проведені в повному
обсязі, кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 року немає.
ІІ. Виконання програми економічного і соціального розвитку району
Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами району
відповідно до статистичних даних за січень-листопад 2018 року склав 606,5
млн.грн. Темп зростання обсягу реалізованої промислової продукції відносно
аналогічного періоду 2017 року становить 132,3 відсотка.
Середньомісячна заробітна плата працівників району станом на 1 січня
2019 року склала 10091 грн., що на 22,4% більше, ніж на 1 січня 2018 року.
Суттєве збільшення надходжень до місцевих бюджетів та ефективна
робота органів виконавчої влади в тісній взаємодії з органами місцевого
самоврядування дало змогу впродовж 2018 року значно збільшити інвестування
коштів у соціальну сферу та інфраструктуру району.
Чисельність наявного населення на 01.01.2019 року по району склала
67921 особа (на 01.02.2018 року - становила 67343 осіб). Полтавський район є
єдиним районом в області який демонструє приріст населення, і за цим
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показником посідає 1 місце серед районів області.
За 12 місяців 2018 року на території Полтавського району (з врахуванням
житла введеного в експлуатацію в ОТГ) введено в експлуатацію 38395,0м.кв
житла, з них: 24997,0м.кв багатоквартирне житлове будівництво та 13398,0м.кв
індивідуальне житлове будівництво.
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 2019 року посіяно 4258 га озимих культур. З них на зерно 4258 га, в
тому числі озимої пшениці 4138 га, озимого ячменю 120 га, крім того озимого
ріпаку – 310 га.
В порівнянні з 2018 роком, площа посіву озимих культур зменшується на
1852 га.
В 2018 році в районі отримано – 107,6 тис. тонн зернових та
зернобобових культур з середньою урожайністю – 47,7 ц/га, озимої пшениці
отримали – 24,3 тис.тонн із урожайністю – 43,1 ц/га, ярого ячменю – 6,8 тис.
тонн із урожайністю – 38,8 ц/га, кукурудзи на зерно – 95,2 тис. тонн, із
середньою урожайністю – 52,0 ц/га , сої отримали – 10,5 тис. тонн зерна, із
середньою урожайністю – 12,6 ц/га, соняшника отримали – 23,8 тис. тонн із
середньою урожайністю – 23,3 ц/га.
Станом на 01 січня 2019 року закуплено мінеральних добрив – 4870 тонн
поживних речовин при потребі – 4063 тонни, що становить 121% до
забезпечення розрахункової потреби в районі.
В Полтавському районі галуззю тваринництва займаються 8
сільськогосподарських підприємств. 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 2019 року в сільгосппідприємствах району
налічується 5108 гол. великої рогатої худоби, в т.ч. 2017 гол. корів та 1683 гол.
птиці.
Поголів’я свиней по району складає 5368 гол., що менше на 3462 гол., ніж
у 2018 році.
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 2018 року внесено на розгляд та
затвердження сесією районної ради 15 регіональні програми.
У 2018 році з районної ради надійшло 150 документів. Було поставлено
на контроль та відпрацьовано у встановлені терміни 111 листів, по загальному
відділу - 4.
2. Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та
культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних програм

6

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.
Для участі у конкурсному відборі на фінансування з ДФРР у 2019
році від Полтавського району подано наступні проекти:
- Реконструкція дошкільного навчального закладу «Ялинка» в с. Копили,
вул. Горького, 70-Я Полтавського району. Термомодернізація»;
- Реконструкція дошкільного навчального закладу «Барвінок» в
с. Терешки, по вул. Шевченка, 7а, Полтавського району Полтавської
Термомодернізація»;
- Реконструкція будинку культури в с.Заворскло, Полтавського району,
Полтавської області. Коригування.
Заплановано подання проектів «Нове будівництво спортивного залу
Абазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів» за адресою с.Абазівка, вул. Шкільна, 5 та
«Будівництво дитячого садка в с. Мачухи» у 2019 році.
3. Забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку
відповідної території, ефективного використання природних, трудових і
фінансових ресурсів
Проаналізувавши стан справ у районі за 2018 рік, слід відзначити, що
соціально-економічний розвиток забезпечує достатній рівень життя населення
району.
На обліку у Полтавській міськрайонній філії Полтавського обласного
центру зайнятості протягом 2018 року перебувала 2161 особа з числа жителів
Полтавського району. Із загальної кількості безробітних 1255 – жінки, 849 осіб
– молодь у віці до 35 років. Станом на 01.01.2019 року на обліку в Філії
перебуває 789 безробітних (з числа проживаючих у Полтавському районі).
Зареєстрований ринок праці району за 2018 рік порівнянні з аналогічним
періодом минулого року зменшився на 6,6%. Зменшення кількості безробітних
зумовлено активізацією роботи центру зайнятості з роботодавцями району.
Протягом 2018 року службою зайнятості працевлаштовано 1218 осіб, що
проживають в Полтавському районі, в т.ч. 652 - з числа зареєстрованих
безробітних. Із загальної кількості працевлаштованих осіб 657 осіб – жінки,
451 – молодь до 35 років. За професійно-кваліфікаційним складом – 46,4% мали
робітничу професію, 42,3% – займали посади службовців, 11,3% – особи без
професії.
Стан виплати заробітної плати постійно знаходиться на контролі в
райдержадміністрації.
Станом на 01.01.2019 року заборгованість має підприємство ПрАТ БУ-9
«Полтаванафтогазбуд» - 922,4 тис. грн.
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Основна причина виникнення заборгованості із виплати заробітної плати
– це несвоєчасні розрахунки за виконані роботи.
В 2018 році проведено 6 засідань районної тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат, де заслухано звіт керівника зазначеного
підприємства.
Важливим напрямком роботи районної державної адміністрації було
забезпечення соціального захисту Полтавського району.
У 2018 році з державного бюджету передбачено на виплату державних
соціальних допомог, пільг та субсидій населенню 180,5 млн. грн., з обласного
бюджету -129,9 тис. грн.
За рахунок районного бюджету у 2018 році фінансується ряд програм
соціального захисту на загальну суму 1,6 млн.грн.
Територіальним центром соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Полтавського району протягом 2018 років надано послуг
понад 4тис. громадян району.
За рахунок коштів з бюджетів сільських рад проводиться фінансування
пільг деяким категоріям громадян за пільговий проїзд приміським
автомобільним транспортом:за 2018 рік профінансовано 2,3млн. грн.
4.Підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади
фінансових показників і пропозицій до проекту обласного та Державного
бюджету України
У 2018 році розпорядженнями КМУ на розвиток інфраструктури та
соціальної сфери району було виділено 16969,133 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
За підсумками 2018 року Полтавський район за напрямком діяльності
інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна діяльність посів 7
місце серед районі області.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, розміщених у районі, на 1
жовтня 2018 року склав 8,08 млн. дол. США.
За січень-вересень 2018 року обсяг освоєних (використаних) капітальних
інвестицій становить 392,8 млн. грн. На одну особу – 7886,2 грн.
Протягом 2018 року 7 проектів здобули перемогу в обласній програмі
«Бюджет участі». Шість сільських рад (Новоселівська, Ковалівська,
Тахтаулівська, Нестеренківська) та Мачухівська ОТГ Полтавського району
отримають фінансування з обласного бюджету (700 тис. грн.) для реалізації
проектів у 2019 році.
Проект «Матеріально-технічне забезпечення місцевої пожежної охорони
– запорука безпечного життя громад Полтавського району» здобув перемогу в
обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад 2018 року.
Загальна сума проекту складає 400 тис. грн. Джерела фінансування наступні:

кошти обласного бюджету – 200 тис. грн. (50%);

кошти Надержинщинської сільської ради – 68 тис. грн. (17%);
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кошти Новоселівської сільської ради – 66 тис. грн. (16,5%);

кошти Нестеренківської сільської ради – 66 тис. грн. (16,5%).
За рахунок проекту «Звук для розвитку дитини», спрямованого на збір
коштів для оснащення гарнітурами Форбрейн (Forbrain®) Інклюзивноресурсного центру шляхом краудфандингу зібрано 19 тис. грн. у 2018 р.
Для Територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Полтавського району було підготовлено мікропроектну
пропозицію «Закупівля автотранспортного засобу для перевезення осіб з
обмеженими можливостями». Мікропроектна пропозиція передбачає закупівлю
мікроавтобуса «Сітроен», обладнаного підйомником та спеціальним місцем для
розташування інвалідного візка для надання послуги соціального таксі.Bapтість
проекту 354463,00 грн.Проект подано на розгляд Глобальному інноваційному
фонду (GlobalInnovationFund – GIF).
Для КЗ «Полтавський районний клінічний центр первинної медичної
допомоги» поданопроект «Утеплення зовнішніх стін корпусів №1, №2 та
переходу Полтавської ЦРКЛ по вулиці Стрітенській, 58а в м. Полтава» для
участі в рамках 3 пулу Надзвичайної кредитної програми для відновлення
України.Вартість проекту– 6630,053 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
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 %.
Впродовж 2018 року на території району були проведені роботи з
водопостачання на загальну суму 14,5 млн. грн. Проведено будівництво мережі
водопостачання в с. Мильці, Шостаки, Бричківка, Ватажкове, Мачухи,
Супрунівка,Верхоли,Бочанівка,Макарцівка,Калашники та Сердюки. Проведено
реконструкцію системи водопостачання в селах Гожули, В. Тростянець,
Щербані, Макухівка, Андрушки та Біологічне.
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.
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Сміттєзвалище статусу полігону не відповідає, в зв’язку із відсутністю
донного ізоляційного екрану, інженерних мереж та комунікацій, проектнокошторисної документації.
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.
09.11.2017 року прийнято розпорядження голови райдержадміністрації
«Про розробку детального плану» щодо розробки детального плану території,
розташованої за межами населених пунктів в межах земель, наданих в постійне
користування ДП «Полтавське лісове господарство», а саме в кварталі 121
Чалівського лісництва в адміністративних межах Микільської сільської ради
Полтавського району Полтавської області для будівництва субрегіонального
полігону зі сміттєпереробним заводом.
Шляхомостове господарство
Загальна кількість автомобільних доріг, що пролягає по території району
становить – 97 од. загальною протяжністю 417,8 км.
ДП «Агентство місцевих доріг у Полтавській області» на протязі року
проведено робіт з ремонту та утриманню автомобільних доріг на загальну суму
7 млн.145 тис. грн.
Обласною програмою розвитку дорожнього господарства на 2016-2018
роки на ремонт доріг загального користування та вулиць і доріг комунальної
власності на території Полтавського району передбачено кошти в сумі 4808,0
тис. грн.
Органами місцевого самоврядування на проведення будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності
витрачено у 2018 році кошти в сумі близько 16 млн. грн.
8. Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського
транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно
транзитного пасажирського транспорту
У 2018 році для забезпечення потреби в пасажирських перевезеннях у
районі працювали 28 перевізники, які здійснювали перевезення по 74
приміських внутрішньорайонних маршрутах.
У січні – грудні 2018 року було перевезено 1278,6 тис. пасажирів, що на
13,9 % більше відповідного періоду 2017 року. Пасажирооборот склав 39,2 млн.
пас. км., що становить 106,5 % до січня – грудня 2017 року.
З метою зняття соціальної напруги серед населення в лютому 2018 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,
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визначених містобудівною документацією.
За 12 місяців 2018 року на території Полтавського району (з врахуванням
житла введеного в експлуатацію в ОТГ) введено в експлуатацію 38395,0 м.кв
житла, з них: 24997,0 м.кв багатоквартирне житлове будівництво та 13398,0
м.кв індивідуальне житлове будівництво.
Протягом 2016 – 2018 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).
10. Підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм
відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються
сільськими, селищними, міськими радами.
Станом на 01.01.2019 року, за результатами проведеної роботи в період з
2013 року вже виготовлено та затверджено 35 генеральних планів 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.
Відповідно до п.3 ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності»у разі відсутності плану зонування або детального плану території,
затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання)
земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність
чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб
забороняється та відповідно до п.4 ст.24 Закону– зміна цільового призначення
земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або
детальному плану території забороняється.
Враховуючи це, значна кількість фізичних та юридичних осіб не мають
можливості ні приватизувати (чи то взяти в користування земельну ділянку) ні
отримати дозволи на будівництво об’єктів архітектури.
У 2019 році заплановано розпочати роботи з виготовлення ще
12генеральних планів: с. Верхоли, с. Зінці,с. Калашники, с. Петрівка,
с. Рунівщина, с. Паськівка, с. Пальчиківка, с. Келебердівка, с. Циганське,
с. Бугаївка, с. Черкасівка, с. Клименки.
11. Видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і
обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів.
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У 2018 році замовникам видано містобудівних умов та обмежень в
кількості 21 од. (17 – невиробничі об’єкти та 4 – виробничі об’єкти), з них за
межами населених пунктів – 4 об’єкти.
12. 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 с. Коломацьке розташований парк-пам’ятка садово-паркового
мистецтва «ім. Ф.Є. Цибулька», який утримується за рахунок сільського
бюджету. На даний час виготовляється проект організації природного
заповідника. Після виготовлення документації з визначення меж парку будуть
вжиті заходи щодо встановлення меж даного парку в натурі.
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,
національно-культурних 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
2612 дітей, що становить 78,3% від загальної кількості дітей віком від 7 до 17
років (3336 дітей - за даними управління статистики), з них 2045 дітей, які
потребують особливої соціальної уваги й підтримки, що становить 61% від
загальної кількості.
У 2018 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 2018 року витрачено:
- 197 600 грн. на закупівлю путівок на оздоровлення та відпочинок для
дітей-вихованців дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» до дитячогоспортивного табору «Олімпійські надії» (20 путівок на 1 зміну) та
комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний»
спортивно-оздоровчий комплекс «Супутник» (18 путівок на 3 зміну);
- 1884 406 грн. на забезпечення дітей оздоровчими послугами через
механізм відшкодування частини вартості путівки до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку Полтавської області, з яких 1133 617 грн. – з
районного бюджету та 750 789 грн. – згідно спільної субвенції з
обласногобюджету.
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Для дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з
багатодітних сімей; дітей з малозабезпечених сімей; дітей, які виховуються в
сім’ях учасників бойових дій; дітей-інвалідів; дітей, взятих на облік службами у
справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей,
один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також
внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній
операції; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій
громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, батьки яких
загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання
службових обов’язків – вартість здешевлення складала 100%.
За кошти сільського бюджету Терешківською сільською радою закуплені
путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Супутник»
(Диканського району) у кількості 10 штук, на загальну вартість 53000 грн.
Сектором у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
здійснюється підбір дітей до дитячих закладів, путівки яких закуповуються за
кошти з обласного бюджету (згідно з тендерними закупівлями) та до дитячих
закладів «Державне підприємство «Український дитячий центр «Молода
гвардія» м.Одеса й «Державне підприємство України «Міжнародний дитячий
центр «Артек» (м.Київ) за кошти Мінсоцполітики. Протягом минулого року в
цих дитячих закладах оздоровлено 67 дітей, які проживають в районі та мають
статуси дітейпільгових категорій.
При загальноосвітніх навчальних закладах району працювали під час
двох змін 2018 року 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 1817
дітей шкільного віку.
Полтавською центральною районною клінічною лікарнею санаторнокурортно проліковано в санаторіях МОЗ України 102 дітей, з них 79 дітей
пільгової категорії та місцевих санаторіях 92 дітей – всі пільгової категорії.
Робочою групою постійно здійснювалися перевірки дитячих закладів
району, з метою ознайомлення зі станом організації оздоровлення та
відпочинку дітей та умов перебування в таборах. Протягом оздоровчого сезону
2018 року в Полтавському районі випадків інфекційних захворювань у закладах
оздоровлення та відпочинку на території Полтавського району не
зареєстровано.
У сфері сімейної політики, попередження насильства в сім’ї, ґендерної
політики та протидії торгівлі людьми:
Робота сектору у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації,
районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді була спрямована
на реалізацію заходів державних,обласних, районних програм.
Постійно здійснюється значна робота щодо підтримки сімей, насамперед
тих, які потребують особливої соціальної уваги. Станом на 01.01.2019 року
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видано 804 посвідчення батьків з багатодітної сім’ї та 1679 посвідчень дитини з
багатодітної сім’ї.
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.
Протягом року надійшло 3 звернення щодо встановлення статусу
постраждалого від торгівлі людьми, оформлено всі документи. Двом особам
встановлено статус. Систематично проводяться групові та масові інформаційні
заходи щодо протидії торгівлі людьми
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 V обласного
конкурсу «Успішна жінка Полтавщини». До участі у конкурсі подали свої
заявки 28 претенденток в 12 номінаціях. Найуспішнішими переможницямижінками району 2018 року стали Кіракосова Світлана Володимирівна соціальний робітник відділення соціальної допомоги вдома Територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Полтавського
району та Даценко Наталія Володимирівна - багатодітна матір.
У сфері молодіжної політики:
З метою патріотичного виховання дітей та молоді у 2017 році створено
координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при
райдержадміністрації. Протягом 2018 року проводились відповідні засідання.
Основні завдання національно-патріотичного виховання реалізуються
комплексно: через навчальний процес, позакласну виховну роботу, спортивні та
військово-прикладні
змагання,
функціонування
органів
учнівського
самоврядування, співробітництво з громадськими організаціями та
волонтерськими рухами.
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,
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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 2018 році на розвиток спорту з районного бюджету було виділено
215 тис. грн., з них:
- 45000 грн. - виділення стипендії голови райдержадміністрації
1 спортсмену з гирьового спорту на рік;
- 48200 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)– наразі26 заходів;
- 122000грн. - 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 займається фізичною культурою і спортом до 3115 осіб.
Діє дитячо-юнацька спортивна школа, яка виховує 206 учнів. Кількість
тренерів становить: 11 осіб. Вихованці ДЮСШ входять в резерв збірної
команди України.
В районі є 10 спортивних залів, площею не менше 160 кв.метрів, та 46
спортивних майданчиків. В порівнянні з минулорічним звітним періодом
кількість спортивних споруд зменшилася у зв’язку з децентралізацією.
Протягом 2018 року за кошти місцевих бюджетів на території
Полтавського району було відремонтовано три спортивних зали, які
розташовані на першому поверсі навчальних закладів: Супрунівського НВК,
Чорноглазівського ЗОШ І-ІІ ступенів, Тахтаулівського НВК, на загальну суму
2931 960 грн.
Полтавський район за підсумками рейтингу роботи у 2018 році 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 01.01.2019 року функціонує 19 загальноосвітніх
навчальних закладів, з них 4 заклади – І-ІІІ ступенів, 2 заклади І – ІІ ступенів, 8
навчально-виховних комплексів, 5 закладів – І ступеня, 1 позашкільний
навчальний заклад, 15–дошкільних закладів. У закладах освіти району
навчається 2 143 учні.
До об’єднаних територіальних громад в 2018 році передано 15
навчальних закладів.
В лютому місяці 2019 року створено опорний заклад - Супрунівський
навчально-виховний комплекс з Мильчанською філією.
Значна увага приділяється матеріально-технічному забезпеченню закладів
освіти, створенню комфортного освітнього середовища.
З метою реалізації заходів з енергозбереження та створення комфортних
умов для навчання учнів проведені роботи по заміні вікон та дверей на
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енергозберігаючі.
В рамках виконання програми соціально-економічного розвитку у 2018
році укладені договори, проведені та завершені роботи по капітальних
ремонтах на загальну суму 8 883 760,31 грн. по об’єктах:
реконструкція Розсошенської гімназії - 511 8406,88 грн.;
капітальний ремонт частини приміщення Степненського НВК –
418 392,83 грн.;
капітальний ремонт спортзалу Супрунівського НВК – 621 522,92
грн.;
капітальний ремонт спортзалу Тахтаулівського НВК – 1 323 894,67
грн.;
капітальний ремонт спортзалу Чорноглазівської ЗОШ І-ІІІ ст. –
1 401 543,67 грн.
У 2019 році будуть продовжені роботи на наступних об’єктах:
реконструкція покрівлі Супрунівського НВК;
капітальний ремонт фасаду та вхідної групи із заміною вікон та
дверей в Рунівщинській ЗОШ І-ІІІ ст.;
капітальний ремонт зовнішньої тепломережі Новоселівської ЗОШ
І-ІІІ ст.;
капітальний ремонт тепло генераторної Божківського НВК.
Разом з тим виготовлена проектно-кошторисна документація для
Супрунівського НВК, Абазівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Степненського з
облаштування засобами доступності» на суму 23 250 грн.
З метою реалізації заходів з енергозбереження проведено роботи по
заміні вікон та дверей на енергозберігаючі в Гожулівському НВК, Коломацькій
ЗОШ І-ІІІ ст., Пальчиківському НВК, Нестеренківській ЗОШ І ст.,
Степанівській ЗОШ І ст., Супрунівському НВК на загальну суму 2 394 483,28
грн.
Значна увага приділялась проведенню поточних ремонтів приміщень
навчальних закладів. У 2018 році укладені договори та проведені роботи по
поточних ремонтах:
теплогенераторних, котелень та систем теплопостачання в 19-ти
навчальних закладах на загальну суму 220 204,00 грн.;
покрівель в Бричківському НВК, Гожулівському НВК,
Кашубівській ЗОШ І ст., Мильчанській ЗОШ І ст. на загальну суму 241 780,4
грн.;
систем водопостачання в Супрунівському НВК та Новоселівській
ЗОШ І-ІІІ ст. на загальну суму 40 074,00 грн.;
туалетів та санвузлів в Степненському НВК на суму 189 929,44
грн.;
приміщень та класів в Терешківській ЗОШ І-ІІІ ст.,
Головачанському НВК, Розсошенській гімназії на суму 365 565,00 грн.;
систем електромереж в Бричківському НВК, Вацівській ЗОШ ІІІ ст.,
Новоселівській ЗОШ І-ІІІ ст., Пальчиківському НВК, Щербанівському НВК на
загальну суму 239 483,28 грн.;
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На виконання вимог Державної служби з надзвичайних ситуацій виконані
роботи по обробці протипожежними засобами дерев’яних конструкцій
покрівель в Бричківському НВК, Степненському НВК, Пальчиківському НВК
та Абазівській ЗОШ І-ІІІ ст на загальну суму 98 750,00 грн.
Надані послуги по обслуговуванню водоочисного обладнання в
Горянській ЗОШ І-ІІІ ст. та закладах освіти на загальну суму 58 290,00 грн.
Для проведення поточних ремонтів приміщень закладів освіти придбані
будівельні матеріали на загальну суму 190 206,07 грн., а саме:
- фарба польова та біла в кількості 4 370,8 кг на суму 184 685,00 грн.;
- валики, щітки на суму 3 283,00 грн.
Протягом 2018 року проведені державні закупівлі та придбана
комп’ютерна техніка, меблі і витратні матеріали для Нової української школи
на загальну суму 2 344 764,00 грн. а саме:
- на залишок освітньої субвенції в сумі 810922,00 грн. проведена
державна закупівля 20 комплектів мультимедійних комплексів;
- на державні кошти загальною сумою 364 400,00 грн. придбано 18
ноутбуків, 9 мультимедійних проекторів, 2 принтери та комплекти меблів;
- з обласного бюджету на суму 320 080 грн. придбано меблі для Нової
української школи, а саме для Супрунівського НВК, Терешківської ЗОШ І-ІІІ
ст., Гожулівського НВК і Тахтаулівського НВК;
- з районного бюджету на придбання меблів для перших класів
використано 849 362,00 грн.
З метою вчасного початку опалювального сезону в теплогенераторних
освітніх закладів
були проведені роботи по перевірці функціонування
сигналізаторів газу та отримані відповідні довідки на суму 26 000,00 грн..
Разом з тим, перевірена справність електроізолюючого фланцю в
теплогенераторних навчальних закладів на суму 6 673,04 грн.
Планово проведені роботи з технічного обслуговування комерційних
вузлів обліку газу в загальноосвітніх закладах освіти на суму 27 051,67 грн.
На вузлах обліку газу в Бричківському НВК, Коломацькій ЗОШ І-ІІІ ст. та
Божківському НВК замінені батареї живлення на загальну суму 4 791,04 грн.
Працівники шкіл, що відповідають за безпечну експлуатацію газового
обладнання, пройшли навчання у комунальному підприємстві Полтавської
Обласної
Ради
«Учбово-курсовий
комбінат
житлово-комунального
господарства» та отримали відповідні посвідчення. Загальна сума вартості
навчання склала 8100,00 грн.
Для забезпечення потреб Андрущанської ЗОШ І ст., Нестеренківської
ЗОШ І ст., Верхолянської ЗОШ І-ІІ ст., Степанівської ЗОШ І-ІІ ст. використано
кошти з районного бюджету для закупівлі твердого палива на загальну суму
176 150,00 грн.
Проведені роботи з технічного обслуговування автоматики безпеки в
Рунівщинській ЗОШ І-ІІІ ст., Коломацькій ЗОШ І-ІІІ ст., Чорноглазівській ЗОШ
І-ІІІ ст. на загальну суму 15 855,00 грн.
У 2018 році в усіх закладах освіти Полтавського району проведені роботи
по перевірці димовентиляційних каналів. Загальна вартість робіт склала
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32112,00 грн. Також проведена робота по перевірці засобів вимірювальної
техніки на суму 15 000,00 грн.
Розвиток культури та туризму.
Культурне обслуговування населення району у 2018 році здійснювали 27
закладів культури клубного типу (17 сільських будинків культури та 10
сільських клубів, районний Будинок культури у с. Щербані), районна дитяча
бібліотека у с. Ковалівка, 29 бібліотек на селі, районний музей Рушника.
За 2018 рік закладами культури Полтавського району було проведено
2184 культурно-масових заходів (концерти, театралізовані свята, тематичні
вечори, танцювальні вечори, вечори відпочинку для молоді, обмінні концерти,
Дні села), культурно-спортивні заходи.
У 2018 році з районного бюджету виділено та освоєно 10,7 млн. грн. на
ремонтні роботи закладів культури.
За даний період відремонтовано 12 закладів культури.
У 2018 році вдруге проведено районний фестиваль конкурс української
пісні «Полтавські передзвони» і виділено призовий фонд у сумі 50 тис. грн.
На поповнення бібліотечних фондів у 2018 році виділено 50 тис. грн.
На підписку періодичних видань виділено 30 тис. грн.
На придбання комп’ютерів для централізованої бібліотечної системи
виділено 45 тис. грн.
До мережі Інтернет підключено 30 бібліотек.
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.
Протягом 2018 року для Полтавської ЦРКЛ з районного бюджету
виділено 2922,6 тис. грн. З них: для придбання обладнання 1568,8 тис. грн., а
саме комп’ютерне обладнання - 897,4 тис. грн., медичне обладнання - 317,2 тис
грн., кондиціонери - 113,2тис. грн. та інше . Крім того, на проведення поточних
та капітальних ремонтів системи каналізаційної мережі, покрівлі та приміщень
лікарні виділено 415,2 тис. грн. Додатково з районного бюджету для
забезпечення населення пільговими медикаментами (інсулін) виділено 938,6
тис.
грн.
Для потреб лікарні з державного бюджету України було виділено цільове
фінансування в сумі 880,0 тис. грн. для виконання проекту « Капітальний
ремонт приміщень корпусу №2 Полтавської ЦРКЛ по вул.Стрітенській, 58а в м.
Полтава (реанімація, поліклінічні кабінети, підвал)».
Адміністрація лікарні постійно працює по питаннях залучення
додаткових коштів, на конкурс інвестиційних проектів ДФРР подано проект
«Утеплення зовнішніх стін корпусів №1, №2 та переходу Полтавської ЦРКЛ по
вул. Стрітенській, 58а в м. Полтава». Вартість проекту 6670,2 тис. грн. На
розгляд інвестиційного фонду уряду Японії, яка також відома як «програма
Кусаноне», подано інвестиційний проект з модернізації рентгенологічного
обладнання в Полтавській центральній районній клінічній лікарні.
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Комунальному підприємству «Полтавський районний клінічний центр
первинної медичної допомоги» згідно з кошторисом на 2018 рік по загальному
фонду затверджено асигнування в сумі 29993,5 тис. грн., в тому числі, в розрізі
джерел надходження:
медична субвенція 13645,3 тис. грн.;
кошти місцевого бюджету 16348,2 тис. грн.,в т.ч.;
кошти районного\міського бюджету 14333,1 тис. грн.;
кошти, передані з ОТГ 2015,1 тис. грн.
На оплату комунальних послуг в сумі 2944,1 тис. грн.; на оплату праці з
нарахуваннями – 17641,2 тис. грн.; придбання медикаментів, перев'язувальних
матеріалів та виробів медичного призначення–1639,0 тис. грн.,
На оплату послуг, крім комунальних - 1332,3 тис.грн. це: проведення
Інтернету на ФАПи,супровід програмного забезпечення,телекомунікаційні
послуги,поточний ремонт автомобілів, повірка медичного обладнання,
страхування водіїв,автомобілів, обов’язкового страхування медичних
працівників та інші види послуг;
На придбання дитячих сумішей для безкоштовного дитячого харчування
дітей з малозабезпечених сімей-15,1 тис.грн.;
На відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів
безоплатно і на пільгових умовах, громадянам,які мають на це право відповідно
до законодавства - 1683,9 тис. грн.
На капітальні видатки – 2988,1 тис.грн.
Додатково з районного бюджету по спеціальному фонду виділено кошти
в сумі 3586,0тис. грн. в тому числі:
на
виготовлення
проектно-кошторисної
документації
по
Кротенківській АЗП-СМ - 24,7тис.грн.;
на
виготовлення
проектно-кошторисної
документації
по
БугаївськомуФАПу - 25,1тис.грн.;
на проведення капітального ремонту Валківської АЗП-СМ-619,6 тис.
грн,;
на проведення капітального ремонту Кротенківської АЗП-СМ-788,0
тис. грн.;
на
проведення
капітального
ремонту
БугаївськогоФАПу800,0тис.грн.;
на закупку медичного обладнання для Супрунівської АЗП-СМ – 77,9
тис.грн.;
на виготовлення проектно-кошторисної документації для обладнання
засобами доступності Супрунівської АЗП-СМ, Петрівської АЗП-СМ,
Мильцівського ФАПу, Кованківського ФАПу, Буланівського ФАПу 38,7тис.грн.;
на придбання електрокардіографів - 200,0тис.грн.;
на придбання сухо жарових шаф - 197,0тис.грн.;
на придбання автоклав - 181,0тис.грн.;
на придбання гематологічного аналізатора крові - 200,0тис.грн.;
на придбання аналізатора біохімічного - 89,0тис.грн.;
на придбання аналізатора сечі - 95,0тис.грн.;
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на придбання комп’ютерів - 80,0тис.грн.;
на придбання телеметричного пристрою «ЮКАРД» ЕКГ 60,0тис.грн.;
на придбання пральної машини для Супрунівської АЗП-СМ 10,0тис.грн.;
Всього за 2018 профінансовано по загальному фонду 29340,1 тис. грн., що
становить 97,8 % від плану на відповідний період, в тому числі:
на оплату комунальних послуг-2577,1 тис.грн.; на заробітну плату з
нарахуваннями
на
оплату
праці-17638,5
тис.грн.;придбано
матеріалів,обладнання та інвентарю – 1364,9 тис.грн., придбано медикаментів,
перев'язувальних матеріалів та виробів медичного призначення–1593,4 тис.
грн., придбано дитячих сумішей для безкоштовного дитячого харчування дітей
з
малозабезпечених
сімей-11,7
тис.грн.;отримано
послуг,крім
комунальних,згідно із зареєстрованими договорами -1263,1 тис.грн.;
використані кошти по програмі «Доступні ліки»-1683,9 тис.грн.
По капітальних видатках проведена оплата на:
капітальний ремонт Валківської АЗП-СМ – 601,1 тис. грн.;
капітальний ремонт Кротенківської АЗП-СМ – 495,6 тис. грн.;
капітальний ремонт Бугаївського ФАПу – 25,0 тис. грн.;
на виготовлення проектно-кошторисної документації Кротенківської
(Сем’янівської) АЗП-СМ – 24,7 тис. грн.;
на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи
проекту:
Валківської АЗП-СМ – 18,7тис.грн.;
придбання електрокардіографів – 235,0 тис.грн.;
придбання персональних комп’ютерів ( у зборі) та офісної техніки –
87,7тис.грн.
За 2018 рік профінансовано ОТГ з коштів районного/міського бюджету в
сумі 1505,3 тис. грн. в т.ч. заробітна плата з нарахуванням - 1020,8
тис.грн.,медикаменти - 40,5 тис грн.,інші поточні видатки-156,7 тис.грн.,
комунальні послуги та енергоносії-287,3 тис.грн.
В розрізі ОТГ це становить:
Заворсклянська ОТГ в сумі 608,1 тис.грн., в т.ч. на заробітну плату з
нарахуванням-608,1 тис.грн.;
Щербанівська ОТГ в сумі 516,12 тис.грн., в т.ч. заробітна плата з
нарахуванням -260,4 тис.грн., інші поточні видатки- 102,4 тис.грн., комунальні
послуги та енергоносії 153,3 тис.грн.;
Мачухівська ОТГ в сумі 381,1 тис.грн, в т.ч. заробітна плата з
нарахуванням -152,3 тис.грн., інші поточні видатки- 53,4 тис.грн., комунальні
послуги та енергоносії -134,0 тис.грн.,медикаменти-40,5 тис.грн.
Протягом 2018 року реалізована Програма покращення матеріальнотехнічного забезпечення та стану приміщень закладів охорони здоров’я
Полтавського району на період 2018-2020 роки: джерело фінансування місцевий бюджет, обсяг фінансування - 1672,4 тис. грн.
15.Вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в
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установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та
організацій, а також населення.
Станом на 01 січня 2019 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 2018 року забезпечено стале функціонування районної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, комісій з
надзвичайних ситуацій органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій району (проведено 19 засідань районної комісії).
Протягом 2018 року проведена комплексна перевірка стану захисних
споруд цивільного захисту, приведення споруд, найпростіших укриттів у
готовність до використання за 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.
Райдержадміністрацією першою у області введена в експлуатацію
система оповіщення (СМС повідомлень) органів управління Полтавського
району через оператора мобільного зв’язку «Київстар».
Протягом року 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 «Аварійнорятувальна водолазна служба» щодо обслуговування місць
відпочинку
населення на водних об’єктах району та проведення пошуково-водолазних
робіт. Спільно з представниками ДСНС України у Полтавській області
здійснено перевірку оздоровчих таборів, розташованих на території району. З
метою попередження надзвичайних ситуацій, подій та загибелі людей в пожеже
небезпечний період проводилися рейдові відпрацювання лісових масивів та
місць відпочинку громадян.
Стан фінансування заходів цивільного захисту:
1. Резервний фонд бюджету Полтавського району – 100 тис. грн.
2. Використано з резервного фонду в 2018 році – 0,5 тис. грн.
3. Накопичення матеріального резерву для ліквідації НС:
прийнято «Програму створення і використання матеріального резерву
Полтавського району для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2015-2019 роки.
16. Координація на території району діяльності землевпорядних
організацій
По Полтавському району учасникам антитерористичної операції у
власність із земель сільськогосподарського призначення згідно з оперативними
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даними Держгеокадастру Полтавського району станом на 20.03.2018 року
подано заяв на отримання земельних ділянок від учасників АТО в кількості –
3538 шт., з них: надано дозволів на розроблення проектів землеустрою – 2037
шт., відмовлено у наданні дозволу – 1489 шт., знаходяться на опрацюванні (в
роботі) - 12 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 – 130ділянок 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%.
За результатами проведення моніторингу внесення змін до договорів
оренди щодо підвищення орендної плати за користування земельними
ділянками та земельними частками (паями) станом на 01 січня 2018 року в
районі з розміром орендної плати 3-5% від нормативної грошової оцінки – 3366
договорів, з розміром орендної плати від 5 до 10% від нормативної грошової
оцінки – 6003, що становить 64% від усіх укладених договорів оренди.
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 2017 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.
За 2018 рік 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;
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За результатом торгів за 2018 року 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%.
Відповідно до Перспективного плану Формування території громад
Полтавської області, затвердженого Розпорядженням КМУ від 23.09.2015 року
№994-Р у 2018 році на території Полтавського району було передано у
розпорядження
органам
місцевого
самоврядування
землі
сільськогосподарського призначення загальною площею 6034,6014 га, а саме:
Заворсклянській ОТГ – 1418,5358 га, Мачухівській ОТГ – 3951,1807 га та
Щербанівській ОТГ – 664,8849 га.
18. Забезпечення виконання заходів з відстеження результативності
регуляторних актів, прийнятих районною радою
За звітний 2018 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.Р. Карімов

