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КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Леніна,14/23, м. Кременчук, 39614, тел. (+38 05366) 2-05-03, факс (+38 0536) 74-27-34
E-mail: kremen  _  rda  @  adm  -  pl  .  gov  .  ua  , Web:http://www.adm-pl.gov.ua, КодЄДРПОУ 04057586

_____________№ _____________          На №_________ від ________

Кременчуцька районна рада

Публічний звіт голови Кременчуцької районної державної адміністрації

 «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Кременчуцького

району, районного бюджету та здійснення делегованих районною радою повноважень у

2016 році»

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеві державні

адміністрації»,  «Про  державну  службу»  та  «Про  місцеве  самоврядування  в

Україні»,  я  прозвітую  перед  вами  про  виконання  Кременчуцькою

райдержадміністрацією  у  2016  році  Програми  економічного  і  соціального

розвитку  Кременчуцького  району,  районного  бюджету,  а  також  здійснення

делегованих районною радою повноважень.

На виконання Закону України від 05.02.2015 № 157-VIII «Про добровільне

об`єднання  територіальних  громад»  в  Кременчуцькому  районі  створено  п’ять

об’єднаних територіальних громад (ОТГ), до яких увійшли 12 сільських рад.

- Недогарівська ОТГ (Недогарівська та Максимівська сільські ради);

- Омельницька ОТГ (Омельницька, Рокитненська, Демидівська, Запсільська сільські ради);

- Піщанська ОТГ (Піщанська та Гориславська сільські ради);

- Пришибська ОТГ (Пришибська та Кобелячківська сільські ради);

- Новознам’янська ОТГ (Новознам’янська та Майбородівська сільські ради).

В  об’єднаних  територіальних  громадах  проживає  близько  21  тис.

мешканців.

Станом на 01 січня 2017 року в  територіальні  громади не об’єднались 7

сільських  рад  Кременчуцького  району:  Білецьківська,  Бондарівська,

Кам’янопотоківська, Келебердянська, Потоківська, Салівська та Ялинцівська сільські ради.

Відповідно чинного законодавства районна державна адміністрація в межах

своїх  повноважень  здійснює  виконавчу  владу  на  території  району  та  реалізує
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повноваження, делеговані їй обласними та районними радами, в тому числі ті, що

стосуються  питань соціально-економічного та культурного розвитку. 

Таким  чином, робота  районної  державної  адміністрації  у  звітному  періоді

повністю  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 бюджету 

Зведений бюджет району

У  2016  році  обсяг  доходів  загального  фонду  зведеного  бюджету

Кременчуцького району виконаний на 102%, що становить 234 млн 857 тис. грн.

при уточненому плані – 229 млн 251 тис. гривень. Перевиконання склало 5 млн

607 тис. гривень.

Дохідна частина загального фонду бюджету району без трансфертів за 2016

рік виконана на 138 %. При плані 17 млн 048 тис. грн фактично надійшло 23 млн

526 тис. грн, що більше на 6 млн 478 тис. гривень.

Слайд  
Джерела формування доходної частини бюджету у відсотках до загального

обсягу доходів без трансфертів за 2016 рік:

Планові показники надходжень власних доходів зведеного бюджету району

виконані всіма місцевими бюджетами. 
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Найбільш наповнюючими джерелами дохідної частини бюджету району в

2016 році були: 

- податок та збір на доходи фізичних осіб - надпланові надходження склали

2 млн 399 тис. гривень;

- податок на майно - перевиконання склало 1 млн 791тис. гривень;

- єдиний податок - перевиконання склало 1 млн 474 тис. гривень;

- акцизний податок – надпланові надходження склали 546 тис. гривень.

Слайд 
Виконання дохідної частини загального фонду бюджетів

Дохідна  частина  загального  фонду  сільських  бюджетів  Кременчуцького

району (без трансфертів) за 2016 рік виконана на 135 %, що на 3 млн 994 тис. грн

більше планових призначень.

Найбільший  відсоток  виконання  плану  досягли  такі  сільські  ради,  як

Бондарівська (189 %), Салівська (168%), Потоківська (138%) сільські ради.

Районний бюджет.

Надходження  до  загального  фонду  районного  бюджету  за  2016  рік  з

урахуванням міжбюджетних трансфертів становили 101 %, або 214 млн 809 тис.

грн, що на 1 млн 653 тис. грн більше планових показників.

Дохідна частина загального фонду  районного бюджету без трансфертів за

минулий рік виконана на 145 %. При плані 5 млн 500 тис. грн, фактично надійшло

7млн 984 тис. грн, або на 2 млн 484 тис. грн більше.

Міжбюджетні трансферти. 

Назва бюджету
План на

2016 рік зі
змінами

Факт
станом на
01.01.2017

року

%
виконання
плану за
2016 рік

Сума
перевико

нання

Бюджет Кременчуцького району 17048,0 23526,4 138,0 6478,4

Районний бюджет 5500,0 7984,3 145,2 2484,3

Бюджет Білецьківської с/ради 2971,2 3769,6 126,9 798,4

Бюджет Бондарівської с/ради 826,6 1565,8 189,4 739,2

Бюджет Кам’янопотоківської с/ради 3546,2 4401,2 124,1 855,0

Бюджет Келебердянської с/ради 382,8 471,5 123,1 88,7

Бюджет Потоківської с/ради 2478,2 3413,3 137,7 935,1

Бюджет Салівської с/ради 429,3 720,0 167,7 290,7

Бюджет Ялинцівської с/ради 913,7 1200,7 131,4 287
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Протягом 2016 року до  бюджету району надійшли наступні міжбюджетні

трансферти:

- базова дотація   з Держ Б-ту  — 7 млн 573,5 тис.грн. - районний бюджет (р/р —

691 тис.грн, райво — 4 млн 65,5 тис.грн., терцентр — 2 млн 67 тис.грн., ЦССМ - 100

тис.грн., сектор культури — 650 тис.грн); 

- інша додаткова дотація   з Обл Б-ту  — 2 млн. 255,7 тис.грн., в т.ч.: 

         районний  бюджет  -  2  млн.  63,7  тис.грн.  (р/р  -  600  тис.грн,  райво  -  199,7

тис.грн.,терцентр  —  550  тис.грн.,  ЦССМ  —  40  тис.грн.,  сектор  культури  —  524

тис.грн., залишилось нерозподілено — 150 тис.грн.);  

   сільські бюджети — 192 тис.грн. (Ялинцівській с/р - 140 тис.грн., Келебердянській с/р —

52 тис.грн.);

- стабілізаційна дотація   з ДБ — 749,9 тис. грн. - районний бюджет (ЦРЛ — 450,6

тис.грн., ПМСД — 299,3 тис.грн.); 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам   -14 млн 094

тис. грн. - районний бюджет;  

- медична  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим бюджетам   -  24  млн

342,2 тис. грн. - районний бюджет (ЦРЛ - 15 млн 259,7 тис.грн., ПМСД — 9 млн  82,5

тис.грн.);

- субвенція  на  утримання  об'єктів  спільного  користування  чи  ліквідацію  

негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування - 1 млн 682

тис.грн. - районний бюджет  (опікове відділення ЦРЛ);

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та  

житлових субсидій населенню — 105 млн. 197,2 тис.грн. - районний бюджет;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату   допомоги  

сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства — 45 млн.

19,6 тис.грн. - районний бюджет;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної  

соціальної  допомоги  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського

піклування — 1 млн. 719,1 тис.грн. - районний бюджет;

- інші субвенції   (з бюджетів різних рівнів) — 8 млн. 697,8 тис.грн., в т.ч.: 

           1. Субвенції з обласного бюджету — 1 млн. 405,4 тис.грн. (рай б-т — 275,4 тис.грн.;

сільські б-ти — 941,4 тис.грн.; ОТГ — 188,6 тис.грн.), в т.ч.:

              - на оздоровлення учасників АТО та членів їх сімей — 200 тис.грн. (район);

            - на часткову оплату вартості путівокм для оздоровлення дітей, які виховуються в

сім'ях з дітьми —28,3 тис.грн. (район);

              - на встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп - 0,1 тис.грн. (район);

             -  пільги  на  медичне  обслуговування  громадян,  які  постраждали  внаслідок

Чорнобильської катастрофи - 24 тис.грн. (район);
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              - витрати на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни — 23 тис.грн. (район);

     -  на капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг — 1 млн. 130 тис.грн.,

(сільські б-ти — 941,4 тис.грн., ОТГ — 188,6 тис.грн.).      
        2. Субвенція з районного бюджету Кременчуцькому міському бюджету — 386,4

тис.грн.  за медичне обслуговування жителів  Кременчуцького району в  закладах охорони

здоров'я м.Кременчука.

         3. Субвенція з районного бюджету сільським радам на утримання дошкільних закладів

освіти та закладів культури — 3 млн 381,8 тис.грн.;

       4. Субвенції від сільських рад та ОТГ  районному бюджету - 3 млн 524,2 тис.грн. 

По видатках загального фонду бюджету Кременчуцького району  план за

2016 рік  з урахуванням міжбюджетних трансфертів  вцілому виконаний на 98%.

При плані 242 млн 501 тис. грн, виконано 238 млн 580 тис. гривень.

За минулий рік заробітна плата працівникам установ соціально-культурної

сфери  виплачена  у  повному  обсязі  з  урахуванням  поетапного  введення

мінімальної заробітної плати. Також, у повному обсязі  здійснені розрахунки за

спожиті  бюджетними  установами  енергоносії,  медикаменти  та  продукти

харчування.

Відсоток  виконання  видатків  бюджету  Кременчуцького  району  в  розрізі

галузей у загальному обсязі видатків з урахуванням міжбюджетних трансфертів за

2016 рік відображений на слайді 4.

Слайд 

Найбільшу питому вагу в загальній сумі видатків становить фінансування

соціально-культурних закладів та соціальний захист населення, а саме:

- освіта – освоєна на 96,7 % при плані 28 млн 412 тис. гривень;

- охорона  здоров’я – освоєна на 97,2%  при плані 31 млн 85 тис. гривень;

- культура – освоєна на 89,9% при плані 4 млн 236 тис. гривень;

- соціальний захист населення – освоєно на 99,8 % при плані 155 млн 932

тис. гривень.

У  2016  році  на  фінансування  першочергових  захищених статей  видатків
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загального фонду бюджету Кременчуцького району було виділено 66 млн  620

тис. грн, або 28 % від загальної суми видатків, в тому числі:

- оплата праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ 56 млн 109

тис. грн;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали 608 тис. грн;

- продукти харчування 1 млн 634 тис. грн;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8 млн 269 тис. грн.

По захищених статтях бюджету за 2016 рік виплати проведені в повному

обсязі, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 року відсутня.

ІІ. Виконання програми економічного і соціального розвитку району

Слайд 
Аналіз зростання обсягу реалізованої промислової продукції у відпускних цінах

підприємств(без ПДВ) млн. грн

За  січень-листопад  2016  року  у  порівнянні  з  аналогічним  періодом

минулого року обсяг реалізованої промислової продукції збільшився в 1,6 разів і

склав 315 млн. гривень. 

Слайд 
Аналіз зростання заробітної плати
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Середньомісячна заробітна плата працівників району за 2016 рік зросла на

32% та склала 4136 грн.

Чисельність наявного населення на 01.12.2016 року по району складає 39

тис 953 особи. Загальний приріст населення становить 334 особи. 

Слайд 
Структура суб’єктів підприємницької діяльності

Станом на 31.12.2016 року в Кременчуцькому районі зареєстровано 1887

діючих  суб’єктів  підприємницької  діяльності,  з  них  612  юридичних  осіб  (93

приватних  підприємства,  90  фермерських  господарств,  94  товариства  з  обмеженою

відповідальністю,  64  комунальних  організацій,  42  громадських  організації,  20  садівничих

товариств та ін.) та 1275 фізичних осіб-підприємців.

В  обласному  рейтингу  за  напрямком  «Населення  та  ринок  праці»

Кременчуцький район зайняв 3 місце серед 25 районів області.
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Слайд   Структура посівних площ

Загальна  площа  сільськогосподарських  земель,  що  входять  до

адміністративно-територіальної  одиниці  району  –  53  тис.  гектарів,  в  т.ч.

сільськогосподарські угіддя – 52,6 тис. га, з них ріллі – 49,2 тис. га., багаторічні насадження -

2,5  тис.  га.,  сіножаті  -  500  га.,  пасовища  –  600  га.  Виробництвом  сільськогосподарської

продукції  в  районі  займаються:  3приватних  підприємства,  1  сільськогосподарський

кооператив,  5  товариств  та   86  фермерських  господарств  (сільгосппідприємства  та

фермерські господарства району обробляють – 35327 тис. га ріллі).

Сільгосптоваровиробниками та фермерськими господарствами району під

врожай 2017 року посіяно 6 тис 616 га озимих культур. З них на зерно 6616 га,в тому

числі: озимої пшениці 5891 га, озимого жита 295 га, озимого ячменю 430 га, крім того озимого

ріпаку – 611 га. 

Слайд 
Валовий збір сільськогосподарських культур за 2015 – 2016 роки (тис. т.)

Валове  виробництво  озимих  колосових,  які  вважаються  стратегічними

культурами в 2015 році склала 24096,1 т., урожайність становила 35,9 ц/га, або

18,5% від валового збору зернових; у 2016 році – 26246,9 т., при урожайності 39,6

ц/га, це склало 25,9% від валового збору зернових.

У 2016 році в районі отримано – 101,0 тис. тонн зернових та зернобобових
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культур з середньою урожайністю – 51,0 ц/га;

Протягом  2016  року  закуплено  мінеральних  добрив  –  2  тис  546  тонн

поживних  речовин  при  потребі  –  2  тис  458  тони,  що  становить  104%  до

забезпечення розрахункової потреби в районі.

Станом  на  01  січня  2017  року  в  сільськогосподарських  підприємствах

району налічується:

- великої рогатої худоби 1790  голів;

-   свиней  10 тис 794 голів; 

-   овець - 64 голів;

-   птиці 569 тисяч 670 голів.

За  2016  рік  сільгосппідприємствами  району  вироблено  4  тис  174  тонни

молока, що на 315 тонн, або 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року;

Слайд 
Виробництво молока у сільськогосподарських підприємствах 

(на 100 га сільськогосподарських угідь)

СЛАЙД 
Надій молока у розрахунку на середнє поголів'я корів у сільськогосподарських

підприємствах, крім малих
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В обласному рейтингу за 2016 рік Кременчуцький район за показником

«Надій молока на середнє поголів’я корів» посів 2 місце серед 25 районів області.

СЛАЙД 
Виробництво м`яса у сільськогосподарських підприємствах на 100 га

сільськогосподарських угідь

М’яса вироблено 400 тонн (+23 тонн до минулого року), яєць курячих 71 млн

280,0 тис. штук (+ 5 млн 280,0 тис. штук до минулого року).

У звітному періоді  сільгосппідприємствами району придбано 20 одиниць

сільськогосподарської техніки на суму 25 мільйонів  гривень.

ІІІ. Виконання делегованих районною радою повноважень

1.  Підготовка і  внесення на розгляд ради проектів програм соціально-
економічного  та  культурного  розвитку  району,  цільових  програм  з  інших
питань, інших матеріалів, забезпечення виконання рішень ради

Райдержадміністрацією  протягом  2016  року  внесено  на  розгляд  та

затвердження сесією районної ради 16 регіональних програм.

Слайд 
Перелік районних програм

1.Програма економічного і соціального розвитку Кременчуцького району на 2016 рік 

2. Районна програма «Цукровий та нецукровий діабет» на 2016 рік;
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3.  Комплексна  цільова  Програма «Заліснення  земельних угідь  Кременчуцького району

Полтавської області на період 2016-2020 роки»;

4. Районна програма соціально-культурних заходів на 2016 рік;

5. Районна цільова соціальна  Програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016 – 2018

роки;

6.  Програма  охорони  довкілля  в  Кременчуцькому  районі  на  період  2016-2020  роки

(«Довкілля-2020»);

7.  Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу  Кременчуцького району за

пріоритетними напрямками на період до 2020 року;

8. Комплексна районна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2019 роки;

9.Програма  відшкодування  втрат  за  перевезення  пільгових  категорій  населення

Кременчуцького району приміським автомобільним транспортом на 2016 рік;

10.Програма економічного і соціального розвитку Кременчуцького району  на 2017 рік;

11.  Програма  «Територіальної  оборони  Кременчуцького  району,  шефської  допомоги

військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, призову на строкову

військову службу та військову службу за контрактом на 2017-2020 роки»;

12.Програма  матеріально-технічного  забезпечення  сектору  з  питань  державної

реєстрації Кременчуцької районної державної адміністрації на 2017 рік;

13. Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017- 2021 роки;

14. Програма «Освіта Кременчуцького району на 2017-2021 роки»;

15. Районна комплексна цільова Програма підтримки сім’ї та молоді Кременчуцького

району на 2017-2018 роки;

16.  Програма  відшкодування  втрат  за  перевезення  пільгових  категорій  населення

Кременчуцького району залізничним транспортом на 2017 рік.

Згідно з графіком за період з травня по грудень 2016 року робочою групою

райдержадміністрації проведено перевірки здійснення делегованих повноважень

органів виконавчої влади виконавчими комітетами сільських рад у семи сільських

радах району:

- травень – Білецьківська сільська рада;

- червень – Бондарівська сільська рада;

- липень – Келебердянська сільська рада;

- серпень – Кам’янопотоківська сільська рада;

- вересень – Потоківська сільська рада;

- жовтень – Салівська сільська рада;

- грудень – Ялинцівська сільська рада.

За  результатами  перевірок  складено  відповідні  акти,  які  направлено  на

сільські ради для ознайомлення та виправлення недоліків.

2.  Підготовка  пропозицій  до  програм  соціально-економічного  та
культурного  розвитку  відповідно  областей  та  загальнодержавних  програм
економічного,  науково-технічного,  соціального  та  культурного  розвитку
України

До Плану заходів  з  реалізації  Стратегії  розвитку  Полтавської  області  на

період 2015-2017 років у 2016 році були включені наступні заходи:
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-  ремонт  та  реконструкція  системи  водопостачання  в  с.  Максимівка

Кременчуцького району Полтавської області;

-  реконструкція  приміщення  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  з

прибудовою  спортивного  комплексу  в  с.  Недогарки  Кременчуцького  району

Полтавської області.

На конкурс інвестиційних проектів, що можуть бути реалізовані за кошти

Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році подано п’ять проектів, а

саме:

Сільськими радами

- Реконструкція водогону в селі Потоки;

-  Капітальне будівництво зовнішнього електроосвітлення в селі Потоки 

-  Закупівля  вакуумної  машини  (асенізатору),  колісного

багатофункціонального  екскаватора-навантажувача,  автомобіля  вантажного

сміттєвоза для Потоківського комунального господарства 

Об’єднаними  територіальними  громадами за  кошти  Державного  фонду

регіонального розвитку в 2017 році планується реалізувати 16 проектів.

Омельницькою ОТГ – 13 проектів, Недогарківською ОТГ – 2 проекти та Пришибською ОТГ – 1

проект.

Переможцями  обласного  конкурсу  проектів  розвитку  територіальних  громад  Полтавської

області в 2016 році стали:

- Піщанська ОТГ з проектом «Підвищення ефективності поводження з твердими побутовими

відходами на території Піщанської об’єднаної територіальної громади»;

-  Омельницька  ОТГ  з  проектом  «Капітальний  ремонт  системи  теплогазопостачання

Омельницького культурно-спортивного комплексу «Дивограй».

Протягом  січня–вересня  2016  року  по  району  освоєно  (використано)

капітальних інвестицій на суму 114 млн. 200 тис грн, що в 2,5 рази, або на 84 млн.

400 тис.грн, більше, ніж за відповідний період 2015 року. На одну особу даний

показник становить 3 тис 502 гривні.

Обсяг іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 01.10.2016 склав 469

тис. дол. США
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3.  Забезпечення  збалансованого  економічного  і  соціального  розвитку
відповідної  території,  ефективного  використання  природних,  трудових  і
фінансових ресурсів

Проаналізувавши  стан  справ  у  районі  за  2016  рік,  слід  відзначити,  що

соціально-економічний  розвиток  забезпечує  достатній  рівень  життя  населення

району.

На ринку праці склалася наступна ситуація.

За сприянням Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості протягом

2016 року працевлаштовано 980 осіб, в тому числі 333 безробітних.

Організовано  професійне  навчання  безробітних.  Протягом 2016 року 112

безробітних проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості. 

Один  безробітний  започаткував  власну  справу  за  сприянням  центру

зайнятості. До громадських та тимчасових робіт залучено 91 безробітний.

Крім того, надано роботодавцям компенсацію фактичних витрат по сплаті

єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  на

працевлаштування 16 осіб. 

Слайд
Ринок праці

Показник
Один.
виміру

2015 р.
2016 р.

2016 р.
у % до
2015 р.

Чисельність незайнятих громадян, які 

перебували на обліку в державній службі 

зайнятості на кінець року

осіб 745 385 51,7

Кількість створених нових робочих місць

(в усіх сферах економічної діяльності)
одиниць 183 252 137,7

Фіксований  ринок праці, (чисельність 

незайнятого населення, яке перебувало 

на обліку в центрах зайнятості 

протягом року) – для розрахунку рівня 

безробіття

осіб 1752 1457 83,2

Протягом всього 2016 року заборгованість на підприємствах, в установах та

організаціях району відсутня.

Районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати

та зайнятості населення в 2016 році проведено десять засідань, здійснено п’ять
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рейдів по спостереженню місць здійснення діяльності суб’єктів господарювання

 (спостереженнями охоплені 7 юридичних та 44 фізичних суб’єкти господарювання) 

в Кам’янопотоківській, Білецьківській, Потоківській сільських радах, Піщанській

та  Недогарківській  об’єднаних  територіальних  громадах.  Після  проведення

обстежень в добровільному порядку легалізовано 15 робочих місць.

До Фіскальної служби передано 10 матеріалів спостережень.

Завдяки мудрій та виваженій політиці держави щодо децентралізації влади

в регіонах об’єднанні громади отримали додаткові кошти на реалізацію програм.

 У 2016 році було проведено ряд заходів з енергозбереження, а саме:

Заклади освіти:

Слайд  – Піщанська гімназія

-  модернізація  будівлі  Піщанської  гімназії за  рахунок  заміни  вікон  на

енергозберігаючі ( 88 шт.) на суму 795 тис. гривень;

Слайд  – ДНЗ «Чебурашка» с.Пришиб  

- реконструкція (термічна модернізація) дошкільного навчального закладу

«Чебурашка» в с. Пришиб на 1млн 494 тис. гривень;

Слайд  – Малокохнівська та Садківська ЗОШ  
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-  замінено газовий котел «Маяк 16КСС» та радіатори в Малокохнівській

ЗОШ (7,6 тис. грн);

-  реконструйовано  котельню  та  придбано  насоси  циркуляційні  в

теплогенераторну Садківської ЗОШ (288 тис.грн);

Слайд  – Білецьківський НВК, Потоківська ЗОШ  

-  капітально відремонтовано м’яку покрівлю приміщення Білецьківського

НВК (160 тис. грн), приміщення та теплогенераторної Потоківської ЗОШ (49 тис.

грн), покрівлю теплогенераторної Чечелевської ЗОШ (16 тис. грн);

- проведено поточний ремонт стелі учбового корпусу Чечелевської ЗОШ (21

тис.грн.);

- придбано енергозберігаючі лампи (290 шт. на 21 тис.грн.);

- замінено вікна на енергозберігаючі у Білецьківському НВК (7 шт. на 38,0

тис. грн);

- замінено двері на енергозберігаючі у Чечелевській ЗОШ (2 шт. на 5 тис.

грн);

- замінено радіатори в Потоківській ЗОШ (3 шт. на 14  тис. грн);

-  реконструйовано  систему  водяного  опалення  із  заміною  радіаторів  у

дошкільному підрозділі Білецьківського НВК (29 тис. грн).

Заклади культури:

Слайд  – Гориславський клуб
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-  реконструкція  системи опалення Гориславського клубу з  улаштуванням

котельної установки на альтернативних видах палива на суму 213 тис. гривень;

Заклади охорони здоров’я

Кременчуцька районна лікарня:

-  капітальний ремонт покрівлі складу Кременчуцької ЦРЛ  на суму  21 тис.

гривень;

- поточний ремонт покрівлі ганку приймального відділення  на суму 4 тис.

гривень;

- поточний ремонт котельного обладнання на суму 12 тис. гривень;

- проведено часткову заміну вікон у поліклініці на суму 11тис. гривень.

Комунальний заклад «Кременчуцький районний центр первинної медико-

санітарної допомоги»

- у Піщанській АЗПСМ проведено заміну на енергозберігаючі 24 вікон і 19

дверей на 307,0 тис. гривень;

-  в  адміністративній  будівлі  КЗ  «Кременчуцький  РЦ  ПМСД»  проведено

заміну на енергозберігаючі 26 вікон і 2 дверей на 60,0 тис. гривень.

У сфері житлово-комунального господарства:

-  Реконструкція  (термічна  модернізація)  двохповерхового  житлового

будинку по вул. Молодіжна, 4 в с. Пришиб на суму 4631,2тис. гривень.

Слайд  - Пришиб

Важливим  напрямком  роботи  районної  державної  адміністрації  було

забезпечення соціального захисту населення.
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За  2016  рік  призначено,  профінансовано  та  виплачена  державних

соціальних допомог 4 тис 092 особам на загальну суму 47 млн. грн. 

Слайд 
Призначення державних соціальних допомог+ Призначення житлових субстдій

10 тис 225 сімей скористалися субсидією на загальну суму 91 млн. гривень. 

У 2016 році надано пільги по оплаті житлово-комунальних послуг 7 тис 208

сім’ям на загальну  суму 13  млн.  766  тис.  гривень,  призначено  компенсації  на

тверде паливо та скраплений газ 179 та 83 особам відповідно на суму 238 тис.

гривень.  Отримало  пільги  на  медичне  обслуговування  388  громадян,  які

постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  що  становить  32  тис.

гривень.

За 2016 рік було профінансовано на суму 318 тис. гривень фізичних осіб, які

надають  послуги  інвалідам  та  хворим,  що  за  станом  здоров'я  потребують

постійного догляду. 

Комісією з питань надання матеріальної допомоги з районного бюджету в

2016  році  надано  матеріальну  допомогу  91-ій  особі  на  загальну  суму  30  тис.

гривень.

У 2016 році надано одноразову матеріальну допомогу 16 малозабезпеченим

особам та інвалідам на загальну суму 8600 гривень. 

1164  учасника  бойових дій,  членів  сімей   загиблих  в  АТО,  ветеранів  та

інвалідів  війни отримали підтримку від  держави  на  суму  653 тисячі  гривень.

Розмір виплати щорічної разової грошової допомоги до 9 травня в порівнянні з

2015 роком збільшений на 5 відсотків. Виплачено 957 особам на суму 454 тис.

гривень.  

                                                       Слайд 
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Виплата одноразової допомоги до 9 травня

Згідно чинного законодавства у 2016 році надано одноразову матеріальну

допомогу 16 малозабезпеченим особам та інвалідам на суму 8 тис 592 гривні.

У 2016 році у санаторно-курортних закладах оздоровилось 43 особи, з них

31  інвалід  загального  захворювання  та  6  інвалідів,  постраждалих  від

Чорнобильської катастрофи, на загальну суму 80 тис. 850 гривень;

 - 12 інвалідам війни виплачено компенсацію замість санаторно-курортного

лікування в сумі 4 тис 400 грн;

 -  4  інваліда  загального  захворювання  отримали  компенсацію  замість

санаторно-курортного лікування в сумі 900 грн;

 -  45  інвалідам  виплачено  компенсацію  на  бензин,  ремонт,  технічне

обслуговування автомобіля та на транспортне обслуговування в сумі 12 тис 815

гривень.

4.  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) 

Протягом  2016  року  в  житлово-комунальній сфері  проведена  наступна

робота:

Слайд  
Будівництво магістрального водогону Пришибська с/рада
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- проведено капітальне будівництво магістрального водоводу і підземного

водозабору для водопостачання населених пунктів Пришибської сільської ради на

суму 6 млн. 464 тис. гривень;

-  розпочате  капітальне  будівництво  водопостачання  населених  пунктів

Пришибської сільської ради на суму 6 млн. 151 тис.гривень;

- ведеться будівництво водогону системи водопостачання і водовідведення

для водозабезпечення мешканців с.Омельник на суму 902,44тис. гривень;

- проведено реконструкцію системи водопостачання с.Максимівка на суму 1

млн. 332 тис. гривень;

-  проведено капітальне будівництво водогону системи водопостачання та

водовідведення житлового масиву ОСББ «Мрія» с.Омельник  на суму  247,00  тис.

гривень.

Слайд 
Будівництво вуличного освітлення

  Проведено вуличне  освітлення:

-  в с. Пришиб на суму 3 млн. 786 тис. гривень;

-   в с.Рокитне на суму 585 тис. гривень;

- в населених пунктах  Недогарківської сільської ради на загальну суму 833 тис.

гривень;

- в с. Ялинці на суму 491 тис. гривень.

Шляхомостове господарство

Слайд 
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Шляхомостове господарство

На  території  району  проводились  капітальні  та  поточні  ремонти  доріг

місцевого значення на загальну суму 2 млн 825 тис. грн, в т. ч. за рахунок коштів

обласного бюджету – 2 млн 063 тис. грн,за рахунок коштів місцевих бюджетів –

762 тис. гривень.

Проведено реконструкцію мостового переходу в с. Бурти

5. Залучення в порядку встановленому законом підприємств, установ та
організацій,  які  не  належать  до  комунальної  власності,  до  участі  в
обслуговуванні населення району, координація цієї роботи

Обслуговування  населення  району  підприємствами  (які  не  належать  до

комунальної власності) здійснювалося у сфері роздрібної торгівлі, громадського

харчування, побутових та інших послуг, пасажирських перевезень, зв’язку.

Торгівельне  обслуговування  населення Кременчуцького  району

здійснюється через мережу130 торгівельних закладів.

Слайд
Роздрібний товарооборот (млн.грн)

Роздрібний товарооборот за 9 місяців 2016 року склав 100 млн. грн, що на

9%, або на 8 млн. грн більше аналогічного періоду 2015 року.
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Зареєстрованих ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів

на території району немає.

Щоденно  реалізують  продукцію  через  мережу  торгівельних  точок  як  на

ринках так і за їх межами такі підприємства району як фермерські господарства

«Атланта», «Садки», СК «Іскра», ПСП «Майбородівське», Кременчуцька овочева

фабрика, АТ «Птахофабрика «Росія».

За  даними  сільських  рад  району  більшість  населених  пунктів  мають

стаціонарну мережу торгівельних закладів, а там де вона відсутня налагоджена

пересувна торгівля товарами першої необхідності.

У  2016  році  для  забезпечення  потреби  в  пасажирських  перевезеннях у

районі працювали 13 перевізників, які здійснювали перевезення по 97 приміських

внутрішньорайонних маршрутах.

Послугами  автомобільного  транспорту  (з  урахуванням  перевезень

фізичними  особами-підприємцями)  у  2016р.  скористалися  1  млн  151  тис.

пасажирів.

6. Підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку
територій,  вибір,  вилучення  (викуп)  і  надання  землі  для  містобудівних
потреб, визначених  містобудівною документацією.

У 2016р.  у  районі  прийнято  в  експлуатацію 6,3  тис.м2 загальної  площі

житла, що становило 40,0% проти 2015р.

Видано  замовникам  106  будівельних  паспортів,  містобудівних  умов  та

обмежень  в  кількості  25.  Надано  205  висновків  про  погодження  проектів

землеустрою щодо відведення  земельних ділянок  на  території  Кременчуцького

району.

У 2016  році  виготовлено  та  затверджено  4  генеральні  плани населених

пунктів:  с.Салівка,  с.Петрашівка,  с.Карпівка  Салівської  сільської  ради  та  с.Пухальщина

Ялинцівської сільської ради. Розробляється 8 генеральних планів населених пунктів:

с.Пришиб,  с.Єристівка,  с.Роботівка  Пришибської  сільської  ради,  с.Придніпрянське

Потоківської сільської ради, с.Радочини, с.Яремівка Омельницької сільської ради, с.Кіндрівка

та с.Михайленки Ялинцівської сільської ради.
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7.  Забезпечення відповідно до законодавства 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

Робота з дітьми, сім’ями та молоддю

Слайд 
ДБСТ та прийомні сім’ї

На території Кременчуцького району створено та функціонує 6 прийомних

сімей. 

- Білецьківська сільська рада – створено та функціонує 2 дитячих будинки сімейного

типу, 3 прийомні сім’ї;

- Кам’янопотоківська сільська рада – створена та функціонує 1 прийомна сім’я;

- Омельницька об’єднана територіальна громада – створено та функціонує 1 дитячий

будинок сімейного типу, 1 прийомна сім’я;

- Піщанська об’єднана територіальна громада – створено та функціонує 1 дитячий

будинок сімейного типу, 1 прийомна сім’я.

Станом  на  01.01.2017  на  первинному  обліку  дітей-сиріт  та  дітей,

позбавлених  батьківського  піклування,  служби  у  справах  дітей  Кременчуцької

районної державної адміністрації перебуває 116 дітей вищезазначеної категорії, а
саме:  25  дітей-сиріт,  91  дитина,  позбавлена  батьківського  піклування.  Із  них:  87  дітей

влаштовано під опіку/піклування; 10дітей влаштовані в прийомні сім’ї; 13 дітей – до дитячих

будинків сімейного типу; 6 дітей перебуває в інтернатних закладах.

Слайд 
Влаштування до сімейних форм виховання

Протягом 2016 року спільно з виконкомами сільських рад були влаштовані

діти-сироти  та  діти,  позбавлені  батьківського  піклування  до  сімейних  форм

виховання: 

- під опіку – 16;

- в прийомні сім’ї –3;

- до дитячих будинків сімейного типу – 8;

- усиновлено громадянами України – 3.
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Слайд 
Привітання з новорічними та різдвяними святами

 
Слайд 

Проведення профілактичних рейдів (фото)

 Слайд 
Відпрацювання закладів торгівлі

Протягом 2016 року було проведено 12 профілактичних заходів (рейдів) на

території  сільських  рад  (Кам’янопотоківської,  Білецьківської,  Потоківської,  Ялинцівської,

Піщанської, Омельницької, Рокитненської, Салівської), в ході яких обстежено 90 сімей.  

Слайд 
Обстеження житлово-побутових умов проживання дітей пільгових категорій

(фото)

Перевірено цільове використання коштів при народженні дитини, виплати

матерям-одиначкам,  опікунам/піклувальникам,  прийомним  сім’ям,  дитячим

будинкам  сімейного  типу  (189  сімей).  Виявлено  2  факти  нецільового

використання коштів.

Слайд 
Оздоровча кампанія (фото)

84  дитини  віком  від  7  до  17  років  включно,  які  влаштовані  під  опіку,

піклування,  в  прийомні  сім’ї,  дитячі  будинки  сімейного  типу  Кременчуцького

району,  були  оздоровлені  в  заміських  оздоровчих  таборах,  в  державному

підприємстві «Міжнародний дитячий центр «Артек» та в Українському дитячому

центрі «Молода Гвардія». 

Слайд 
Засідання комісії з питань захисту прав дитини (фото)

Протягом  2016  року  проведено  23  засідання  комісії  з  питань  захисту

дитини, на яких  було розглянуто 99 питань щодо соціального захисту дітей.
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Слайд
Прийом громадян у ССД (фото)

У 2016  році  з  питань  соціально-правового  захисту  дітей  звернулося  705

осіб.

  

Кременчуцький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

забезпечує  організацію  та  проведення  у  Кременчуцькому  районі  соціальної

роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, що потребують сторонньої

допомоги.  

Слайд 
Інспектування сімей фахівцями КР ЦСССДМ (фото)

У  2016  році  проінспектовано  185  сімей,  які  виховують  264  дитини,  їм

надано 2416 консультативних та соціальних послуг. Було виявлено 66 сімей, які

опинилися  в  складних  життєвих  обставинах,  в  яких  виховується  100  дітей.

Соціальним супроводом охоплено 11 родин, де проживає 21 дитина. 

За результатами роботи три родини було знято з соціального супроводу з

позитивним результатом. 

У  центрі  ведеться  облік  та  профілактична  робота  серед   дітей  та  осіб,

засуджених до покарань без позбавлення волі, які скоїли правопорушення. Серед

таких  протягом  2016  року  перебувало  3  родини,  діти  з  яких  скоїли

правопорушення та засуджені до покарань без позбавлення волі.

На  території  Кременчуцького  району  в  2016  році  перебувало  120

демобілізованих військовослужбовці, які проходили військову службу в районах

проведення  антитерористичної  операції.  Проведено  обстеження  91  сім'ї  та

складено соціальні  паспорти.  З них 27 учасників АТО та 33 члени сімей були

оздоровлені в санаторному закладі Міністерства внутрішніх справ «Миргород» в

місті Миргород. 

Освіта. 

У галузі  освіти діяла Програма «Освіта Кременчуцького району на 2012-

2016 роки», затверджена рішенням одинадцятої сесії районної ради шостого скликання від

30 грудня 2011 року. На реалізацію заходів Програми в 2016 році місцевими радами
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виділено 1млн 068 тис. грн.

Слайд 
Мережа навчальних закладів

Мережа освітніх закладів відповідає потребам:

- 6 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, з них 1 навчально-виховний комплекс, 

- 3 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів, з них 1 навчально-виховний комплекс,

- 4 дошкільних навчальних закладів сільських рад, з них 1 з цілодобовим перебуванням

дітей,

- 2 позашкільних навчальних закладів.
Слайд 

Охоплення дошкільною освітою

Дошкільною освітою охоплено 512 дітей  (358 дітей –  у  ДНЗ Кременчуцького

району, 154 – у ДНЗ міст Кременчук, Світловодськ, Горішні Плавні).  У всіх дошкільних

навчальних закладах створені  умови для виховання й розвитку дітей.  Відсоток

охоплення різними формами дошкільної освіти дітей від 3 до 5 років складає 98,

від 5 до 6 років – 100, що дорівнює показнику минулого року.

 
Слайд 

Середня наповнюваність класів
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У 9 навчальних закладах навчалося 1313 учнів (у 2015 році – 1260 учнів). 

Середня наповнюваність класів становила 14 учнів (у 2015 – 13 учнів). 

Протягом  2016  року  спостерігалася  тенденція  збільшення  учнівського

контингенту. 

Створено відповідні санітарно-гігієнічні умови для навчання дітей 6-річного

віку. 36% першокласників навчалися за режимом дошкільних навчальних закладів

(у 2015 – 26%). 

Охоплення  дітей  різними  формами  навчанням  для  здобуття  загальної

середньої освіти становило 100 %.

Слайд 
Інклюзивна освіта

У  навчальні  заклади  інтегровано  15  дітей  з  особливими  освітніми

потребами (у 2015 – 18).

На  базі  Малокохнівської,  Кам’янопотоківської  та  Садківської

загальноосвітніх  шкіл  відкрито  5  інклюзивних  класів,  до  навчання  в  яких

залучено 6 дітей (у 2015 – 3 класи, 4 дитини).

Слайд 
Охоплення учнів групами продовженого дня
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При навчальних  закладах  працювали  9  груп  продовженого  дня,  до  яких

залучено 270 учнів, що складає 48% від загальної кількості учнів 1-4 класів (у 2015

– 47%).  

Слайд 
Харчування учнів

Усіма видами харчування у загальноосвітніх навчальних закладах охоплено

100% учнів, з них гарячим харчуванням – 1193, що складає 91% (у 2015 –88,6%). 

Для  дітей  пільгових  категорій  організовано  100  відсоткове  безкоштовне

харчування  за  рахунок  бюджетних  коштів:  26  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених

батьківського піклування, 124 дітей з малозабезпечених сімей, 6 дітей, батьки яких беруть

участь в АТО та 564 учні 1-4 класів. Вартість харчування протягом року зросла з 5,00

грн. до 7,00 грн., що дало змогу покращити виконання норм харчування.

Слайд 
Підвезення учнів
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Забезпечено підвезення 470 дітей (100% від потреби), що проживають на

відстані 3 км і більше, до 7 навчальних закладів з 20 населених пунктів.

Парк  шкільних  автобусів  налічує  5  транспортних  засобів,  1  одиниця

придбана в 2016 році для забезпечення підвезення учнів Садківської ЗОШ І-ІІІ

ступенів.  Шкільними  автобусами  підвозилося  399  учнів  з  11  населених  пунктів  до  4

навчальних  закладів,  підвезення  71  учня  (Зарудянська,  Потоківська,  Малокохнівська  ЗОШ)

забезпечили сільські ради.

Слайд 
Інформатизація навчального процесу (фото)

У  загальноосвітніх  навчальних  закладах  функціонує  11  навчальних

комп’ютерних  та  6  інтерактивних  комплексів.  У  2016  році  для  Ялинцівського

навчально-виховного комплексу придбано 7 персональних комп’ютерів, ноутбук

та проектор. 

Загальноосвітні  навчальні  заклади  І-ІІІ  ступенів  забезпечені  навчальними

комп’ютерними комплексами на 100%,  

Усі загальноосвітні та 3 дошкільні (50% від усіх ДНЗ) навчальні заклади

мають доступ до мережі Інтернет. 

На  проведення  ремонтних  робіт  та  придбання  у  ЗНЗ  освоєно  2млн

162тис.грн  бюджетних  коштів  та  близько  500  тис.  гривень  позабюджетних

коштів. 

 
Слайд 

Охоплення дітей позашкільною освітою
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У районі збережено мережу позашкільних навчальних закладів: функціонує

Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості,  дитячо-юнацька  спортивна  школа,  до

гурткової та секційної роботи у яких залучено більше 1100 дітей (на 3,35% більше,

ніж минулого року).

Слайд 
Будинок дитячої та юнацької творчості

 
Слайд 

ДЮСШ

 

Забезпечено  проведення  районних  заходів,  участь  в  обласних  та

Всеукраїнських конкурсах та змаганнях.  

Слайд 
Результативність участі у обласних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад та 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України (переможці)
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У ІІІ  етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін учні

району  вибороли  3  призових  місця  (у  2015  –  2),  у  ІІ  етапі  Всеукраїнського

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН – 2 призових

місця (у 2015 – 1).

Районний методичний кабінет забезпечує методичний супровід навчально-

виховного  процесу,  експериментальну  та  проектну  діяльність  у  навчальних

закладах  району  та  об’єднаних  територіальних  громад.  У  навчально-виховний

процес  активно  впроваджуються  «хмарні»  технології,  створено  районну

вчительську блогосферу 

Значна  увага  приділялася соціальному захисту дітей пільгових категорій,

надавалася матеріальна та фінансова допомога.

 У  2016  році  5  дітям-сиротам  та  дітям,  позбавленим  батьківського

піклування, виплачено одноразову матеріальну допомогу по досягненню 18-річчя

на загальну суму 9,5 тис. гривень.

Для  24  дітей  з  числа  сиріт  та  позбавлених  батьківського  піклування

виплачено кошти в сумі 9,6 тис. грн для придбання шкільної форми.

Оздоровлення

Слайд
Банк даних дітей пільгових категорій

Упродовж  літньої  оздоровчої  кампанії  2016  року  основну  увагу  було

приділено оздоровленню та відпочинку дітей пільгових категорій. Із числа дітей,
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що  навчалися  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах  району  (1260  осіб),

потребували  особливої  соціальної  уваги  та  підтримки  781  особа. Із  них:  дітей,

позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт – 19, дітей із малозабезпечених сімей –

149,дітей  із  багатодітних  сімей  –  205,  талановитих  та  обдарованих  дітей  –  101,  дітей

працівників  бюджетної сфери,  агропромислового комплексу  та соціальної  сфери села – 97,

дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 118, дітей-інвалідів – 18, дітей, потерпілих

від наслідків Чорнобильської катастрофи – 24, дітей, внутрішньо переміщених осіб – 6; дітей

осіб, визнаних учасниками бойових дій – 44.

Слайд 
Відпочинкова кампанія

Під  час  оздоровчої  кампанії  літа  2016  року  на  базі  загальноосвітніх

навчальних  закладів  працювали 16  таборів  з  денним перебуванням  і  2  табори

праці та відпочинку, відпочинковими послугами забезпечено 529 дітей (100 % від

плану). 

 Вартість харчування дітей у пришкільних таборах в середньому складала

19,5 гривень.

Крім  відпочинку  у  таборах  з  денним  перебуванням,  оздоровлення  дітей

пільгових категорій організовано у позаміських таборах.

Слайд 
Фінансування оздоровчої кампанії-2016

(джерела фінансування, структура видатків)
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Всього  на  забезпечення  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  в  оздоровчих

закладах залучено кошти в сумі 828 тис. гривень. Із районного бюджету у 2016

році виділено кошти в сумі 274 тис. гривень. Із них:

- на підготовку до оздоровчої кампанії – 40,2 тис. грн;

- на харчування дітей в пришкільних таборах – 144,1 тис. грн;

- на придбання путівок у позаміські оздоровчі заклади - 60,0 тис.грн, за рахунок яких

було закуплено 16 путівок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із

них  8  путівок  до позаміського дитячого  закладу  оздоровлення  і  відпочинку  «Супутник»  (с.

Дмитрівка) та 8 путівок до ПЗОВ «Зоряний» (с. Потоки);

-  на  співфінансування  часткової  оплати  вартості  путівок  для  дітей  пільгових

категорій  за  рахунок  районного  бюджету  –  30,0  тис.  грн.,  а  також  на  співфінансування

часткової оплати вартості путівок для дітей пільгових категорій Кременчуцького району із

обласного  бюджету  виділено  кошти  в  сумі  30,0  тис.  гривень.(За  рахунок  цих  коштів

оздоровлено 38 дітей, які виховувалися  в сім’ях з дітьми. Діти направлялися до наступних

позаміських дитячих оздоровчих закладів: «Супутник» (с. Дмитрівка) – 3 дітей, «Чайка» (с.

Градизьк) – 18 дітей, «Сонячний» (с. Омельник) – 8 дітей, «Горизонт» (с. Запсілля) – 2 дітей,

«Зоряний»  (с.  Потоки)  –  5  дітей,  «Ерудит»  (с.  Потоки),  «Молода  гвардія»  (с.  Терешки

Полтавського району) – 1 дитину).

Слайд 
Фінансування оздоровчої кампанії-2016 (бюджети сільських рад, позабюджетні кошти)

 Із  бюджетів  сільських  рад  на  проведення  оздоровчої  кампанії  2016  року

виділено кошти в сумі 213,0 тис. грн: Кам’янопотоківська сільська рада -  63 тис. грн.

(придбано 18 путівок до позаміських дитячих оздоровчих закладів), Салівська сільська рада -

150  тис.  грн.(придбано  28  путівок  до  позаміських  дитячих  оздоровчих  закладів,  що

знаходяться на узбережжі Чорного моря). 

Білецьківською сільською радою надано 10.0 тис.грн на підготовку пришкільних таборів до

роботи.

Позабюджетних коштів (установ, підприємств, організацій, галузевих профспілкових

комітетів  та батьківських коштів) залучено в сумі 310 тис.  гривень.  Із  них:  кошти

установ, підприємств, організацій – 187,9 тис. грн (у тому числі Біланівським ГЗК закуплено 4

путівки для дітей Зарудянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Благодійним фондом «Полтавського ГЗК»

закуплено 5 путівок до дитячого оздоровчого табору «Горизонт» (с. Запсілля) для здібних та

обдарованих дітей на суму 24,0 тис. грн), галузевих профспілкових комітетів – 49,7 тис. грн,

батьківської доплати – 72,8 тис. гривень.
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Слайд   Підсумки оздоровчої кампанії - 2016

Упродовж 2016 року всього із загальної кількості дітей, що проживають на

території  району  (за  даними  держстатзвітності  –  1522  осіб),  забезпечено

оздоровленням та відпочинком 1135 дітей, що становить 74,5 %. 

Із них 496 дітей (32,5%) - оздоровленням та 639 (42%) відпочинковими послугами. Для

порівняння  під  час  літньої  оздоровчої  кампанії  2015  року  оздоровленням  та  відпочинком

забезпечено 1992 дитини району із  загальної кількості 2725 дітей, що склало 73,1 % дітей

району від загальної кількості дітей шкільного віку. Із них 1120 дітей забезпечено відпочинком

та 872 дитини оздоровленням. 

Фізична культура і спорт

На виконання районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на

2013-2016 роки у районі проведено заходи,  спрямовані на створення належних

умов для розвитку фізичної культури і спорту.

У навчальних закладах забезпечено проведення регулярних фізкультурно-

оздоровчих та спортивно-масових заходів, а саме: спартакіади школярів з різних видів

спорту, олімпійських уроків, спортивних вікторин та конкурсів, місячників «Спорт для всіх -

спільна турбота». 

Забезпечено участь команд району в обласних та Всеукраїнських змаганнях

з  олімпійських  та  неолімпійських  видів  спорту  (зміні-футболу,  футзалу,  футболу,

волейболу,  баскетболу,  настільного  тенісу,  гандболу,  пляжного  волейболу,  дзюдо,  легкої

атлетики,  гирьового  спорту,  перетягування  канату,  боксу,  обласній  Спартакіаді  «Краще

спортивне  село»,  обласному  конкурсі  «Тато,  мама,  я  –  спортивна  сім’я»,  обласних

спартакіадах серед сільських голів,  державних службовців  та депутатів усіх  рівнів  та ін.)

серед різних вікових груп (дітей, молоді, дорослих та ветеранів. 

У  Всеукраїнських  змаганнях  з  міні-футболу  та  футзалу  серед  ветеранів

збірна команда району неодноразово ставала переможцем. 

 У районі функціонує 58 спортивних споруди. Із них 48 площинних спортивних
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споруд  (20  футбольних  поля  та  28  спортивних  майданчиків),  5  спортивних  залів  (на  базі

Білецьківського  НВК,  Потоківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,  Салівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,

Ялинцівського  НВК,  Садківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів)  та  5  пристосованих  приміщеннь  для

занять фізичною культурою.

Слайд 

Будівництво майданчиків зі штучним покриттям

У 2016 році проводилися підготовчі роботи щодо облаштування сучасних

спортивних майданчиків зі штучним покриттям у с. Ялинці та с. Кам’яні Потоки.

У селі Ялинці завершено підготовчі роботи та отримано штучне покриття (трава)

для монтажу майданчика,  який планується провести у квітні  2017 року; у селі

Кам’яні  Потоки  закладено  основу.  Завіз  матеріалів  та  виконання  робіт

виконувалися за рахунок спонсорських коштів. 

У  районі  не  допускалося  закриття,  перепрофілювання  та  ліквідація

спортивних споруд та  використання їх  не  за  прямим призначенням,  спортивні

споруди не передавалися в оренду.

Підтримка сім’ї, дітей та молоді

На території району проживає 291 багатодітна сім’я, в яких виховується 972

дитини. 

У рамках реалізації державної сімейної політики забезпечено оформлення

та видачу посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

Охорона здоров’я

Центральна  районна  лікарня  брала  активну  участь  в  спільному  зі

Міжнародним  банком  реконструкції  та  розвитку  проекті  МОЗ  України

«Поліпшення охорони здоров’я на службі людей» в частині реалізації Субпроекту
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«Контроль над артеріальним тиском у міській та сільській популяції Полтавської

області  у  віковій  групі  40-60  років»  та  Субпроекту  «Реформа  системи

фінансування», а також є пілотним закладом охорони здоров’я для впровадження

системи діагностично-споріднених груп. 

Станом  на  01.01.2017  року  по  центральній  районній  лікарні

укомплектованість  посад  лікарів  склала  80%,  посад  середніх  медичних

працівників – 93%. 

Медичні кадри центральної районної лікарні мають високу кваліфікаційну

підготовку.  54% лікарів мають вищу кваліфікаційну категорію, але на сьогодні

необхідно укомплектувати посади лікарів : отоларинголога, онколога, нарколога,

терапевта підліткового. 

У 2016 році  в  центральній  районній  лікарні  було  проведено  ряд  заходів

щодо  економії  бюджетних  коштів.  Із  1  серпня  2016  року  оптимізовано  30

стаціонарних ліжок, в т.ч. 10 травматологічних, 5 хірургічних, 5 опікових, 5 кардіологічних

та 5 гастроентерологічних. Протягом 2016 року було скорочено 37,5 штатних посад.

Працівників  котельні,  що  займають  7,5  посад,  було  переведено  в  категорію  сезонних

робітників. Вищевказані заходи дозволили зекономити понад 400 тис. грн. фонду

заробітної плати.

Проводились  відповідні  заходи  щодо  економії  енергоносіїв.  Завдяки

проведеній роботі за 2016 рік проти 2015 року досягнуто економії за спожитий газ

в кількості 23 тис. куб. м (205 тис. грн.) та за спожиту електроенергію – 3 тис.

квт/год (6,5 тис. грн.).

По Кременчуцькій ЦРЛ за 2016 рік касові видатки склали 19 млн 997 тис.

грн,  при  плані  20  млн  149  тис.  грн,  що  складає  99%  від  плану.  Крім  того,

додатково залучено коштів на суму 1млн 425 тис. гривень.  (благодійні внески – 549,7

тис. грн.; благодійні внески в натуральній формі – 450,2 тис. грн (гуманітарна допомога з Німеччини –

меблі, м’який інвентар – 130 тис. грн, Лікарняна каса Полтавщини – 34,5 тис. грн), надходження від

надання платних послуг - 350,0 тис. грн, надходження від плати за оренду – 54,9 тис. грн, надходження

від реалізації майна – 20,3 тис. грн).

У 2016 році в Кременчуцькій центральній районній лікарні були виконані

роботи  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  на  суму  490  тис.  гривень  (-

капітального ремонту каналізаційної мережі та водопроводу кардіологічного корпусу та поліклініки
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(335 тис.грн), заміни лежаків гарячого та холодного водопостачання кардіологічного корпусу(58 тис.

грн), покрівлі складу Кременчуцької ЦРЛ (21 тис.грн) 

-  виготовлення  проекту  «Реконструкція  зовнішнього  електропостачання  електроустановок

Кременчуцької ЦРЛ»(18 тис. грн))

За рахунок благодійних внесків  фізичних осіб виконані роботи та придбані

матеріальні цінності на суму 58 тис. гривень. (- заміну лежаків холодного водопостачання в

поліклініці  (5  тис.  грн);-  послуги  по  знежиренню  та  випробуванню  на  міцність  і  щільність

технологічних трубопроводів системи лікувального газопостачання (5 тис.  грн);-  поточний ремонт

гастроскопу (13 тис. грн);- придбано два електрокардіографи Мідас ЕК 1Т( 24 тис. грн);- придбано

ваги механічні з ростоміром (4 тис. грн);- придбано багатофункціональний пристрій CANON (7 тис.

гривень).

На виконання районної  програми «Цукровий діабет» додатково передано

коштів із бюджетів об’єднаних територіальних громад та сільських рад 71 тис.

600 грн., які використані на придбання інсуліну.

Виготовлені  кошториси  на  проведення  ремонтно-будівельних  робіт  у

закладі на загальну суму 1 млн 692 тис грн. (  в приймальному відділенні та відділенні

анестезіології  з  ліжками  інтенсивної  терапії  на  суму  1млн.  447  тис.  грн,  що  дозволить

привести  вищевказані  відділення  до  сучасних  вимог;  на  ремонтні  роботи  у  кабінеті

ультразвукової діагностики поліклініки на суму 40 тис. грн (закупівля обладнання за кошти

Світового банку), та палатах підвищеної комфортності в неврологічному та кардіологічному

відділеннях на суму 204,9 тис. гривень).

Центральною районною лікарнею забезпечено виконання Постанови КМУ

від 25.11.2015 №1824 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними

ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» з урахуванням потреб населення у

стаціонарній  медичній  допомозі,  з  дотриманням  протоколів  лікування  і  не

перешкоджаючи  наданню  стаціонарної  допомоги.  Показник  становить  57,6

(обласний показник за 2015 рік - 82,0.) 

Усього в 2016 році в стаціонарних відділеннях центральної районної лікарні

проліковано  5240  хворих,  в  т.ч.  3250  –  з  Кременчуцького  району,  1377  –  з

м.Кременчука, 343 – з інших районів.

У стаціонарних відділеннях центральної районної лікарні проведено 1416

оперативних втручань (в 2015 році – 1388 )  (у тому числі в хірургічному відділенні –

1017 операцій (в 2015 році – 981), в травматологічному відділенні – 208 операцій (в 2015 році –

218),  в  опіковому  відділенні  –  191   операцію  (в  2015  році  –  189). За  2016  рік  не

зареєстровано  випадків  післяопераційної  летальності  при  гострій  хірургічній

патології. 
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Кошторисом  Комунального  закладу «Кременчуцький районний центр

первинної  медико-санітарної  допомоги» на  2016  рік  по  загальному  фонду

закладу затверджено 10 млн 936 тис. грн., профінансовано – 9млн 846 тис. грн, що

становить 90 %.

Власні надходження закладу за 2016 рік склали 87,4 тис.  грн (благодійні

внески в натуральній формі).

Протягом  2016 року установа додатково отримала 1 млн 523 тис. гривень.

Зокрема,  на  оплату  праці  з  нарахуваннями використано  975  тис.  грн;  на

придбання паливно-мастильних матеріалів та інших матеріальних цінностей – 9

тис.  грн;  на  проведення  поточних ремонтів  приміщень та  оплату  послуг,  крім

комунальних – 101,0 тис. гривень. Крім того на капітальні видатки використано:

307 тис. грн. – в Піщанській АЗПСМ проведено заміну на енергозберігаючі

24 вікон і 19 дверей;

10 тис. грн. – придбано газовий котел для Білецьківської АЗПСМ за кошти

сільської ради;

4  тис.  грн.  –  капітальний  ремонт  санітарного  автомобіля  Білецьківської

АЗПСМ.

Розвиток культури та туризму. 

Культурне обслуговування населення району в 2016 році  здійснювали  11

клубних  і  13  бібліотечних  закладів  району  та  19  клубних  і  17  бібліотечних

закладів, що перебувають у підпорядкуванні об’єднаних територіальних громад.

По  загальному  фонду  бюджету  на  утримання  галузі  «Культура»  було

затверджено 4 млн 236 тис. грн, використано – 3млн 807 грн. 

Районні заходи - фото
20-та річниця Конституції України               25-та річниця Незалежності України

30-та річниця Чорнобильської трагедії                   День Захисника України

День пам’яті та примирення               День вшанування Героїв Небесної Сотні

У 2016  році робота сектору культури і туризму та закладів культури району

була направлена на реалізацію державної  політики у сфері  культури, розвиток

культурно-дозвіллєвої  діяльності,  національно-патріотичного,  правового,

трудового, естетичного виховання та відзначення знаменних подій: 25-ї річниці
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Незалежності  України,  20-ї  річниці  Конституції  України,  30-ї  річниці

Чорнобильської трагедії, 160-ї  річниці від дня народження І.Франка.

За  рік  було  проведено  35  районних  культурно-мистецьких  заходів  та  11

виставок народних умільців.

Зважаючи  на  останні  події  в  державі,  особлива  увага  приділялася

пропаганді патріотичного виховання. 

Участь в обласних заходах - фото
Клуб за інтересами «Усмішка»                 Т.Булат – керівник вокального

Придніпрянського сільського клубу                       гурту «Злагода»

Народний аматорський фольклорно-            Родинний колектив «Берегиня»

етнографічний ансамбль «Салавутяни»   Потоківського центру культури і дозвілля

Клубними  закладами  проведено  1796  культурно-мистецьких  заходів,  які

відвідали 97 тис  408 жителів району.

У  районі  діє  81  гурток  народної  творчості,  заняття  в  яких  відвідує  631

учасник , та 39 клубів за інтересами (462 учасників).

Модернізація матеріально-технічної бази - фото
Заміна вікон і дверей в                                              Встановлений котел в

Придніпрянському сільському клубі            в Бондарівському сільському клубі

Фінансово-господарська діяльність закладів була направлена на збереження

та покращення матеріально-технічної бази. Зокрема, здійснено енергозберігаючі

заходи на загальну суму 390 тис. грн, а саме:

-  в  Бондарівському  сільському  будинку  культури  встановлений  котел  на

альтернативному паливі на суму 135 тис. гривень;

- в Придніпрянському сільському клубі замінено вікна та двері на суму 15 тис. гривень;

- в М.Кохнівській бібліотеці-філії замінено вікна на суму 5,6 тис. гривень;

- в К.Потоківському центрі культури і дозвілля капітально відремонтовано глядацьку

залу на суму 216, 9 тис. гривень;

- в Потоківському центрі культури і дозвілля – стелю глядацької зали на суму 17,0 тис.

гривень.

Проведено поточні та косметичні ремонти на суму 241 тис. гривень.

(Потоківський  центр  культури  і  дозвілля,  Ялинцівський  будинок  культури,  Роївський,

Придніпрянський клуби)

Придбано музично-підсилювальну апаратуру,  меблі,  сценічні  костюми на

загальну суму 101 тис. гривень.

Книжкові фонди бібліотек системи протягом року поповнилися на 1 тис 212

примірників книг загальною сумою 80 тис. грн. 



39

Для бібліотек району на 2016 рік проведена підписка періодичних видань на

суму 7 тис. грн.

У сільських бібліотеках-філіях працює 7 клубів за інтересами,  з  них для

дітей – 4.

За звітний період за кошти місцевого бюджету були проведені капітальні,

поточні  ремонти пам'ятників  та  упорядкування територій  пам'яток  на  загальну

суму 36,0 тис. гривень (Білецьківка, Чечелеве, Бондарі, Салівка).

8.Вжиття  необхідних  заходів  щодо  ліквідації  наслідків  надзвичайних
ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в
установленому  законом  порядку  до  цих  робіт  підприємств,  установ  та
організацій, а також населення. 

Станом  на  01  січня  2017  року  заплановані  заходи  з  питань  цивільного

захисту  відповідно  до  Кодексу  цивільного  захисту  України  Кременчуцькою

районною  ланкою  Полтавської  територіальної  підсистеми  єдиної  державної

системи цивільного захисту виконані в повному обсязі.

За 12 місяців 2016 року на території Кременчуцького району надзвичайних

ситуацій не зареєстровано. 

Слайд 
Надзвичайні події та ситуації

За 12 місяців 2016 року на території Кременчуцького району надзвичайних ситуацій не

зареєстровано, проти 1 у 2015 році. Надзвичайних подій у 2016 році зафіксовано 95 проти 127
(-25,19 %) у 2015 році, під час яких загинуло  13 осіб проти  21 особи (-38,09 %) періоду 2015

року. Протягом 2016  та 2015 років випадків загибелі дітей не зареєстровано. Травмовано з

початку 2016 року –  14  осіб проти  47 особи (-70,21 %) у 2015 році, з них  5 дітей проти  11
дітей (-54,54 %) періоду 2015 року. У 2016 році зареєстровано  54  пожежі проти  82 у 2015

році. Випадків травмування людей на пожежах не зареєстровано, тоді як у 2015 травмовано 2

особи.

Протягом 2016 року забезпечено стале функціонування районної комісії з

питань  техногенно-екологічної  безпеки  і  надзвичайних  ситуацій,  комісій  з
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надзвичайних ситуацій органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,

організацій району,  а саме, проведено 16 засідань районної комісії  з питань техногенно-

екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій,  де  розглядалися  питання  щодо  роботи

підприємств,  установ,  організацій  району  незалежно від  форм власності  в  умовах режиму

підвищеної  готовності,  запобіганню  виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та

природного  характеру,  проведення  та організації  командно-штабних  навчань  на території

району.

Прийнято ряд розпоряджень голови райдержадміністрації  по запобіганню

виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру  та

виконанню основних заходів цивільного захисту Кременчуцької районної ланки

Полтавської  територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного

захисту. 

Комплексна перевірка реалізації заходів державної політики у сфері цивільного
захисту - фото

У період з  16 по 19 серпня 2016 року Головним управлінням державної

служби  з  надзвичайних  ситуацій  України  Полтавської  області  спільно  з

управлінням з  питань  цивільного  захисту  Полтавської  облдержадміністрації  та

спеціалізованими службами Полтавської області здійснено комплексну перевірку

реалізації  заходів державної  політики у сфері  цивільного захисту населення та

територій, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та

сил  реагування  до  дій  при  загрозі  та  виникненні  надзвичайних  ситуацій

техногенного та природного характеру у Кременчуцькому районі. 

Практичне відпрацювання умовної надзвичайної ситуації - фото

9.  Координація  на  території  району  діяльності  землевпорядних
організацій

Станом на 01.01.2017, на території Кременчуцького району, загальна площа

зарезервованих  земельних  ділянок,  передбачених  для  передачі  у  власність

учасникам  антитерористичної  операції  -  склала  230,95  гектар.  За  весь  період

Головним  управлінням  Держгеокадастру  у  Полтавській  області  та  органами

місцевого  самоврядування  району  було  надано  267  дозволів  на  розробку

землевпорядної  документації  на  отримання  земельної  ділянки  у  власність  для

різних видів цільового призначення. 

Кременчуцькою  районною  державною  адміністрацією  було  надано

69  дозволів  на  виділення  в  натурі  (на  місцевості)  земельної  ділянки  власнику
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сертифікату на право на земельну частку (пай) на території відповідної сільської

ради.

За даними оперативної інформації на території Кременчуцького району, між

товаровиробниками/іншими  суб’єктами  та  громадянами  було  укладено  8817

договорів оренди земельних часток (паїв) на загальну площу 33,71 тисяч гектар.

Станом на 01.01.2017 за  минулий рік виплачено 54134,7 тис.  грн.,  що складає

127 % від загальної суми виплат згідно договорів оренди землі. Середній розмір

плати за земельну частку (пай) складає 4 відстотки від вартості земельної частки

(паю).

Керуючись  Указом Президента  України  від  27.02.2008  № 109/2008 «Про

першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування

конституційного  права  на  звернення  до  органів  державної  влади  та  органів

місцевого самоврядування», відділом Держгеокадастру у Кременчуцькому районі

Полтавської області, за 2016 рік, надано 6974 послуги, згідно отриманих звернень

від громадян, юридичних осіб, установ та організацій.

 

Надання адміністративних послуг

Одним  з  напрямків  діяльності  Кременчуцької  районної  державної

адміністрації є надання адміністративних послуг. Для цього функціонує відділ з

питань  організації  діяльності  центру  надання  адміністративних  послуг

Кременчуцької РДА, який надає близько 50 адміністративних послуг. Так, зокрема,

для відділу Державного земельного кадастру відділ надає 15 послуг,  для сектору державної

реєстрації - 21 послугу

Надання адміністративних послуг - фото
За  підсумками  2016  року  адміністраторами  відділу  прийнято  12тис  387

громадян, яким надано 9тис 190 адміністративних послуг. У порівнянні з 2015 роком

кількість наданих послуг зменшилась на 1146. Зменшення кількості адміністративних послуг

відбулося  за  рахунок  делегування  повноважень  реєстрації  місця  проживання  та  зняття  з

реєстрації органам  місцевого  самоврядування. Протягом  2016  року  для  відділу

Держгеокадастру в Кременчуцькому районі надано 6тис 251 послугу, для сектору

державної  реєстрації  –  1  тис  250,  для  Кременчуцького  районного  сектору

управління державної міграційної служби – 1тис 700 послуг
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Районна  державна  адміністрація  і  в  подальшому  в  основу  своїх  завдань

становитиме питання реалізації  програм і  проектів,  спрямованих на соціально-

економічний і культурний розвиток району.

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.

Кременчуцька  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 

районної державної

      адміністрації                         А.А. Безкоровайний
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