ДОВІДКА
про виконання Програми економічного та соціального
розвиткуКомпаніївського районуна на 2017 рік
В рамках реалізації завдань та заходів програми економічного та
соціального розвитку району на 2017 рік забезпечено вирішення ряду
важливих питань та проблем розвитку району.
З метою організації виконання та контролю за виконанням Програми
видано розпорядження голови райдержадміністрації від 20 березня 2017 року
№75-р, яким визначено відповідальних виконавців галузевих розділів
Програми, форми і механізми контролю за станом її виконання і звітності про
хід її реалізації.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 березня
2017 року № 76-р «Про організацію виконання Плану заходів на 2015-2017
роки із реалізації Стратегії -2020 року у 2017 році» затверджено:
перелік стратегічних напрямків та пріоритетів Плану заходів на 20152017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до
2020 року в районі;
перелік індикаторів (показників) Плану заходів на 2015-2017 роки із
реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року.
Для забезпечення виконання пріоритетних завдань Програми внесено
ряд клопотань органам виконавчої влади вищого рівня щодо фінансування у
2017 році за рахунок коштів державного бюджету заходів, спрямованих на
вирішення
актуальних
завдань
соціально-економічного
розвитку
Компаніївського району.
У результаті проведеної роботи у 2017 році залучено субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій на реалізації проектів:
утеплення фасадів головного корпусу Компаніївської центральної
районної лікарні 2625,5 тис.грн (спів фінансування з місцевого бюджету 78,8
тис.грн.);
реконструкція покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. в с.Голубієвичі
1632,6 тис. грн. (спів фінансування з місцевого бюджету 31,0 тис.грн.);
придбання медичного обладнання для Компаніївської центральної
районної лікарні 40 тис.грн. (спів фінансування з місцевого бюджету 2 тис.грн.;
придбання зупинок для смт Компаніївка за рахунок коштів державного
бюджету 100,0 тис.грн (спів фінансування з місцевого бюджету 1 тис.грн.);
Для здійснення заходів державних та регіональних програм за рахунок
районного бюджету профінансовано видатки в сумі 3636,8 тис. грн.
Програмою економічного та соціального розвитку Компаніївського району
на 2017 рік передбачено реалізацію 2 інвестиційних проектів на загальну суму
20 млн.грн. та 28 соціальних заходів на загальну суму 14538,6 тис.грн.
Станом на 01 січня 2018 року реалізовано :
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2
інвестиційних
проектів, використано 31,4 млн.грн. (157,0 % до
передбачених програмою обсягів);
8 соціальних заходів, використано 8511 тис.грн. (58,5% до передбачених
програмою обсягів).
В стадії реалізації 7 соціальних заходів, використано 1952,0 тис.грн.
Планом заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням
Кіровоградської обласної ради від 29 вересня 2016 року № 787 по району
передбачено реалізацію 10 проектів на загальну суму 131,1 млн.грн., в тому
числі 3 проекти на загальну суму 124,1 млн.грн. в реальному секторі економіки
та 7 проектів на загальну суму 7037,2 тис.грн в соціальній сфері району.
Протягом 2015-2017 років реалізовано 9 проектів на загальну суму 128,4
млн.грн, або 97,9 % до загальної вартості проектів. В стадії реалізації
знаходиться 1 проект на реалізацію якого використано 2791,34 тис.грн.
В тому числі проведено видатків на реалізацію:
районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих
учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених
учасників АТО та вшанування пам»яті загиблих на 2016-2017 роки використано
156,3 тис.грн.
на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом
– 313,4 тис.грн.
на компенсаційні виплати на пільговий зв»язок – 54,9 тис.грн;
районна програма оздоровлення і відпочинку дітей Компаніївського
району на 2016-2017 роки -160,0 тис.грн.
районну програму цивільного захисту Компаніївського району на 20162020 роки – 215,1 тис.грн.;
районна комплексна програма протидії злочинності, підтримка публічної
безпеки і порядку на 2016-2020 роки – 203,0 тис.грн.;
районна програма «Призовник на 2017-2018 роки – 27,7 тис.грн.
У сфері економічного розвитку :
Протягом 2017 року обсяг виробництва промислової продукції склав
801,3 тис.грн. у цінах 2010 року, що становить 116 % в порівнянні з
відповідним періодом минулого року.
Загальний обсяг реалізованої продукції по району склав 564,8 тис. грн.,
що становить 74,9 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року . В
розрахунку на одну особу 37,4 грн.
У сільському господарстві обсяг виробництва валової продукції по
сільського сподарським підприємтвам за 2017 рік по підприємствах, що
складають оперативну звітність склала становить 96,0 % ( по області 86,1 %,
1 місце ).

3

На території Компаніївського району
налічується
86225
га
сільськогосподарських угідь, з яких 73222 га – ріллі в обробітку. Зібрано
ранніх зернових всього на площі 14965 га, з них :
озимого ячменю 2314га, валовий збір 5785 тонн, урожайність 25 ц/га;
озимої пшениці 9376 га, валовий збір 30003 тонн, урожайність 32 ц/га;
ярого ячменю 2612га, валовий збір 6530 тонн, урожайність 25 ц/га;
гороху 98 га, валовий збір 147 тонн, урожайність 15 ц/га;
жито 40 га, валовий збір 120 тонн, урожайність 30ц/га;
ярої пшениці 465 га, валовий збір 1302 тонн, урожайність 28 ц/га;
овес 60 га, валовий збір 108 тонн, урожайність 18ц/га;
ріпак 617 га, валовий збір 925 тонн, урожайність 15 ц/га;
кукурудзи зібрано на площі 14818 га, валовий збір 59850 тонн.,
урожайність 40,4ц/га;
гречки зібрано 286 га, валовий збір 271 тонн, урожайність 9,5 ц/га;
просо 198 га., валовий збір 297 тонн, урожайність 15ц/га;
соняшник 31200 га, валовий збір 717605 тонн, урожайність 23ц/га;
соя 6227 га, валовий збір 6849 тонн, урожайність 11ц/га;
Посіяно озима пшениця - 9200 га, жито 30 га., ячмінь 3500 га.
Станом на 01 січня 2018 року по сільгосппідприємствах району
чисельність поголів’я:
великої рогатої худоби складає 370 гол., що на 56 голів менше
відповідного рівня 2017 року;
в тому числі корів налічується 107 гол., що на 24 голи менше в порівняні
з відповідним періодом минулого року;
птиці 21351 гол., що на 1963 голи більше відповідного періоду минулого
року ;
свиней 42532 гол. що у порівнянні з відповідним періодом минулого року
на 3287 голів більше.
Вироблено сільськогосподарської продукції у 2017 році по
сільськогосподарських підприємствах: м»яса 6605 тонн, що на 778 тонн менше
в порівнянні з відповідного періоду минулого року, молока 331 тонну, що на
104 тонни менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, яєйць
2749 тис.шт., що на 1158 тис.шт. більше відповідного періоду минулого року,
Сільськогосподарськими підприємствами
у 2017 році придбано 44
одиниці
нової сільськогосподарської техніки, а саме: 11 тракторів, 3
зернозбиральні комбайни, 9 одиниць посівної техніки, 16 одиниць
грунтообробної техніки та 5 одиниць іншої техніки на загальну суму 29355
тис. грн.
Протягом 2016-2017 років реалізовано
інвестиційний проект встановлення лінії по виробництву брикетів на базі ФГ «Качинського М.П.»
загальною вартість 2100,0 тис.грн.
Суб»єкти господарювання району взяли участь у 5 ярмаркових заходах у
м.Кропивницькому.
23 вересня 2017 року під час проведення у м.
Кропивницькому Міжнародної агропромислової виставки "AGROEXPO -2017"
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участь у "Покровському ярмарку" взяли місцеві товаровиробники: ФОП
Гращенков С.М., Панасюк Ю.І. та ФГ «Веста - Люкс».
Фінансовий сектор
Протягом 2017 року забезпечено надходження податків та обов’язкових
платежів до державного бюджету у сумі 54154,6 тис. грн, що становить 88,3 %
до завдання та 123,6 % до відповідного періоду минулого року.
До місцевого бюджету надійшло 65760,0 тис. грн, що становить 94,3 % до
прогнозу та 134,8 % до відповідного періоду минулого року.
Плати за землю надійшло 12662,6 тис.грн, що становить 119,9 % до
завдання та 1 17,4 до відповідного періоду минулого року.
Єдиного податку надійшло 14607,6 тис.грн, що 70,9 % до завдання та
116,8 до відповідного періоду минулого року.
Податку на нерухоме майно надійшло 788,3 тис.грн., що становить
153,8% до завдання та 263,3 % до відповідного періоду минулого року.
Податковий борг до зведеного бюджету станом на 01 січня 2018 року
склав 2337,7 тис. грн, що в порівнянні з початком року становить 166,2 %, або
на 931 тис.грн більше , в тому числі :
до державного бюджету 443,5 тис. грн., що у порівнянні з початком року
становить 244,4 %, або на 262,0 тис. грн. більше;
до місцевому бюджету – 1894,2 тис. грн., становить 137,9% до початку
року, або на 669 тис. грн. більше.
Збільшення приросту податкового боргу відбулось за рахунок
збільшення в нарахуванні земельного податку та орендної плати за землю з
фізичних осіб яке відбулося у зв»язку із збільшенням нормативно-грошової
оцінки землі та прийняття сільськими радами максимальних ставок податку ,як
результат неспроможність громадян вчасно та в повній мірі сплатити податкові
зобов»язання.
Виконання дохідної частини місцевого бюджету по власних доходах за
рік склала 116,0 %, що на 8250,1 тис. грн. більше запланованих та на 39,3 %,
або 16854,1 тис.грн. більше відповідного періоду минулого року.
Податок та збір на доходи фізичних осіб перевиконано на 17,1 % або на
4132,5 тис.грн. більше запланованих сум та більше на 56,9% або на 10278,6
тис.грн. проти відповідного періоду минулого року.
Надходження плати за землю перевиконані на 14,1 або на 1634,4 тис.грн.
більше затверджених показників та 17,4% або на 1874,9 тис.грн. більше
відповідного періоду минулого року.
Заборгованості по виплаті заробітної плати та розрахунків за енергоносії
по бюджетних установах не має.
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Інвестиційна діяльність
Рішенням Компаніївської районної ради від 21 грудня 2017 року № 235
затверджено Програму формування позитивного міжнародного та
інвестиційного іміджу Компаніївського району на 2017-2020 роки.
Загальний обсяг капітальних інвестицій по району у січні – вересні 2017
року склав 119938 тис. грн, що становить 2,7 % до загального обсягу. На одну
особу 7879,3 грн. (3 місце по області).
Загальний обсяг введеного в експлуатацію житла за січень - вересень
2017 рік склав 66,0 м2, що становить 0,2 % до загального обсягу.
Підготовлено проектну пропозиції щодо залучення міжнародної технічної
допомоги на проведення реконструкції системи опалення (заміщення
споживання природного газу) в Голубієвицькій лікарській амбулаторії по вул.
Центральна, 18 с. Голубієвічі Компаніївського району, Кіровоградської області.
Підготовлено перелік інвестиційно- привабливих об’єктів, а саме вільних
земельних ділянок, які пропонуються під реалізацію інвестиційних проектів.
Суб»єкти господарювання району взяли участь в міжнародній агропромисловій
виставці «АГРОЕКСПО -2017» у м.Кропивницький та Покровському ярмарку.
Доходи населення та соціальних захист населення
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по району станом
на 01 жовтня поточного року склала 5479 грн, що становить 142,7 % до
відповідного періоду минулого року (по області – 6032 грн, темп росту
144,1%.). Кількість штатних працівників склала 1959 особи, що становить 117,9
% до відповідного рівня 2016 року (по області 99,8 %, 3 місце по області.)
Заборгованість з виплати заробітнії плати відсутня.
Протягом 2017 року проведено 12 засідань районної комісії з питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати, стипендій та інших
соціальних виплат, на яких заслухано звіти 132 керівників підприємств усіх
форм власності про стан виплати окремим працівникам заробітної плати в
розмірі на рівні або меншому від розміру мінімальної заробітної плати
встановленої законодавством, або із значним недосягненням розміру середньої
заробітної плати по району. Обстежено 148 підприємств усіх форм власності з
питань дотримання мінімальних гарантій з оплати праці.
Робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати і
зайнятості населення при райдержадміністрації проведено 151 обстеження
підприємств, установ, організацій щодо легалізації заробітної плати та
зайнятості населення, виявлено 28 підприємств з порушенням, в них 31 тіньове
робоче місце, 31 робоче місце легалізовано.
Станом на 01 січня 2018 року на обліку в районному центрі зайнятості
перебувало 362 особи.
За сприянням районного центру зайнятості працевлаштовано 250 осіб.
Рівень працевлаштування 28,3%, проходили професійне навчання 74

6

безробітних, направлено на громадські роботи та інші роботи тимчасового
характеру 162 безробітних .
1 особа з числа безробітних отримала одноразову виплату допомоги по
безробіттю для організації підприємницької діяльності.
За січень-листопад 2017 року працевлаштовано на нові робочі місця 167
осіб, що становить 278,3 % до річного завдання (60).
У 2017 році призначено та виплачено субсидій на оплату житловокомунальних послуг 4034 сім»ям на загальну суму852,5 тис.грн.
1122 домогосподарства району отримали субсидію на відшкодування
витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива на
зальну суму 2997,9тис. грн.
Станом на 01 січня 2018 року загальна кількість пенсіонерів по району
склала 3745 осіб, що становить 97,6% до відповідного рівня минулого року.
Середній розмір пенсій 1937,2 грн , що становить 126,1% до відповідного рівня
минулого року. Кількість працюючих пенсіонерів 450 осіб, що становить
106,4% до відповідного рівня минулого року, Середній розмір пенсій 1899,1
грн , що становить 128,8 % до відповідного рівня минулого року
Транспорт
Із 51 населеного пункту охоплено автобусним сполученням 43 (або
84,4%), не охоплено автобусним сполученням 8 сільських населених пунктів
(або 580 жителів що становить 0,04% від загальної кількості): Ромашки,
Бузова, Долилівка, Червона Слобода, Грізне, Коневе, Кременчувате, Мало
Коневе.
З метою забезпечення автобусним сполученням сіл Петрівської,
Губівської та Сасівської сільських рад з районним центром 15 травня 2017 року
проведено засідання конкурсного комітету на перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах Компаніївка – Інженерівка та Компаніївка Губівка. За результатами конкурсу переможцем визнано Комунальне
підприємство «Благоустрій смт. Компаніївка».
На території району здійснюється
перевезення пільгових категорій
громадян автомобільним транспортом за двома приміськими маршрутами:
Кропивницький – Червоновершка та Кропивницький - Губівка. Станом на 01
січня 2018 року за перевезення пільгової категорії населення профінансовано
313,42 тис.грн.(з урахуванням заборгованості минулих років).
Енергоефективність і енергозбереження
У 2017 році проведено обстеження об»єктів соціальної сфери складено
характеристику об»єктів бюджетної сфери та розміщено на офіційному сайті
райдержадміністрації.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 13 листопада 2017 року
№ 293-р « Про закупівлю послуг енергосервісу на об»єктах бюджетної сфери
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району» затверджено перелік об»єктів щодо закупівлі послуг енергосервісу, а
саме, Компаніївська ЗОШ І-ІІІ ст. комунального закладу «Компаніївське НВО»,
Нечаївська та Першотравенська ЗОШ І-ІІІ ст. та базові рівні споживання
теплової енергії об»єктами енергосервісу, щодо яких буде проведена закупівля
послуг енергосервісу.
Станом на 1 січня 2018 року з природного газу та вугілля на
альтернативні види палива (пілети) переведено котельні Голубієвицької ЗОШ ІІІІ ст., Компаніївської ЗОШ І-ІІІ ст., Мар»ївської ЗОШ І-ІІІ ст., Компаніївської
ЦРЛ, Живанівська ЗОШ І-ІІІ ст.,дитячий дошкільний навчальний заклад
«Пролісок» та «Колосок » ст. Компаніївка.
В районі налічується 14 котелень на твердому паливі та 7 на
альтернативних видах палива що становить 63 % частка , потужності котелень
на альтернативних видах палива до загальної кількості, потужності котелень.
Сім домогосподарств району встановили сонячні панелі та уклалаи
договори з Компаніївським РЕМ про купівлю-продаж електричної енергії за
«зеленим» тарифом.
У 2017 році використано субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій на реалізації проектів:
утеплення фасадів головного корпусу Компаніївської центральної
районної лікарні 1366,5 тис.грн (спів фінансування з місцевого бюджету 78,0
тис.грн.).
Протягом 2017 року проведено заміну :
в галузі освіти - 139 вікон на енергозберігаючі склопакети та 8 дверей в
11 загальноосвітніх навчальних заклади та відділі освіти на загальну суму
452,6 тис.грн;
В галузі охорони здоров»я - 19 вікон на енергозберігаючі склопакети та
5 дверей в 4 закладах охорони здоров»я на загальну суму 46,0 тис.грн.;
в галузі культури проведено заміну 63 вікна на енергозберігаючі
склопакети та 1 дверей в 8 закладах культури за рахунок коштів місцевого
бюджету 301,9 тис.грн.
Житлово-комунальне господарство
Фінансування житлово-комунальних послуг, наданих бюджетним
установам, які утримуються за рахунок коштів
місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року проведено в повному обсязі.
Станом на 01 січня 2018 року спожито природного газу в сумі 36756,5
тис. грн., сплачено – 35497,1 тис. грн. Рівень сплати 96,57 %.
Станом
на 01 січня 2018 року спожито електроенергії в сумі 4031,5
тис. грн., сплачено – 4200,6 тис. грн. Рівень сплати становить 104,2 %.
В рамках виконання заходів програми економічного і соціального розвитку
Компаніївського району на 2017 рік реалізовувались наступні проекти:
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реконструкція
мережі водопостачання вул.Набережна смт
Компаніївка за рахунок коштів місцевого бюджету 61,84 тис.грн.;
улаштування свердловини для постачання води до дитячого навчального
закладу на 20 місць в с.Коротяк за рахунок коштів місцевого бюджету 48,2
тис.грн.;
будівництво свердловини по вул. Тополина смт Компаніївка за рахунок
коштів місцевого бюджету 191,1 тис.грн.;
реконструкція системи водопостачання с.Губівка за рахунок коштів
місцевого бюджету 122,0тис.грн.;
влаштування мереж зовнішнього освітлення смт Компаніївка с.Живанівка
за рахунок коштів місцевого бюджету 55,0 тис.грн.;
реконструкція вуличного освітлення с.Зелене та с.Марївка за рахунок
коштів місцевого бюджету 131,7 тис.грн.;
реконструкція вуличного освітлення с. Нечаївка за рахунок коштів
місцевого бюджету 144,75 тис.грн.;
реконструкція вуличного освітлення с.Кременчувате за рахунок коштів
місцевого бюджету 43,55 тис.грн.;
реконструкція вуличного освітлення вул. Шевченка с. Сасівка за рахунок
коштів місцевого бюджету 81,34тис.грн.;
придбання зупинок для смт Компаніївка за рахунок коштів державного
бюджету 100,0 тис.грн та спів фінансування з місцевого бюджету 1 тис.грн.;
встановлення дитячого майданчика в с. Софіївка за рахунок коштів
місцевого бюджету 21,0 тис.грн.;
встановлення дитячого майданчика в с. Першотравенка за рахунок коштів
місцевого бюджету 52,0 тис.грн.;
встановлення дитячого майданчика с.Живанівка та доукомплектовано
новими елементами раніше встановлені майданчики в смт Компаніївка за
рахунок коштів місцевого бюджету 100,0 тис.грн.;
реконструкція парку по вул. Паркова в смт Компаніївка за рахунок
коштів місцевого бюджету 253,0 тис.грн.;
За рахунок коштів районного бюджету у 2017 році проведено ремонт
автомобільної дороги загального користування місцевого значення
Компаніївка – Водяно –Шишкіно, використано 100 тис.грн (проведено216
кв.м. ямкового ремону).
В місцевих бюджетах на 2017 рік з урахуванням змін передбачено
видатки на проведення капітального та поточного ремонту комунальних доріг
5735,43 тис. грн.. Проведено капітальний ремонт пров Котовського смт
Компаніївка, поточний ремонт вул.Перемоги та ремонт мосту по вулиці
Набережна. Проведено поточний ремонт доріг в населених пунктах: с. Водяно,
с. Полтавка, с.Софіївка, с.Петрівка, с.Червоновершка, с.Гарманівка, с.
Мар»ївка, с.Нечаївка, с. Першотравенка, с.Виноградівка, с.Губівка.
Використано коштів з місцевих бюджетів 5593,2 тис.грн.
Філією «Компаніївський райавтодор» на експлуатаційне утримання доріг
загального користування всього використано 3411,8 тис.грн, в тому числі на
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державних дорогах 2286,3 тис. грн., територіальних та місцевих дорогах
1125,5 тис.грн. Роботи виконані за прямими договорами на 1778,7 тис.грн.
Торгівля
Підприємствами району у січні – вересні 2017 року реалізовано
споживчих товарів на суму 42,9 млн.грн., що становить 0,6% обсягу
товарообороту області. Продаж продовольчих товарів за цей період склав 28,1
млн.грн.(65,4% загального обсягу роздрібного товарообороту району),
непродовольчих товарів- 14,8 млн.грн.(34,6%).
Порівняно з відповідним періодом
2016 року обсяг роздрібного
товарообороту району збільшився на 10,2 %.
У загальному обсязі продажу продовольчих товарів через торгову
мережу значну частку займали вироби тютюнові(31,5%), пиво (15,1%), вироби
кондитерські(включаючи морозиво) (7,5%), горілка та вироби лікеро- горілчані
(4,3 %), вироби хлібобулочні, крім кондитерських (4,1%).
Непродовольчих
товарів:
бензин
моторний
(58,3%),
товари
фармацевтичні(20,3%), дизельне паливо(газойль)(14,7%).
У розрахунку на одного мешканця району обсяг продажу споживчих
товарів в середньому за місяць становив 309,8 грн.
Проводиться щодекадний моніторинг цінової ситуації на основні
продовольчі товари у роздрібній торгівельній мережі та на ринку. Залучаються
сільські та селищна ради для постійного контролю за ціновою ситуацією на
відповідних територіях. Товаровиробники району постійно приймають участь в
ярмаркових заходах.
З метою координації і контролю ситуації на споживчому ринку району
оновлено склад районної робочої групи по координації і контролю ситуації на
споживчому ринку району.
Протягом 2017 року на території району відкрито три нові об»єкти
сфери торгівлі.
Проводиться робота щодо ліквідації міць стихійної торгівлі в населених
пунктах району. На території майнового комплексу виділено торговельні місця
для місцевих товаровиробників та населення. У 2017 році проведено 6
спільних рейдів виявлення місць стихійної торгівлі. В ході перевірок місць
несанкціонованої торгівлі продуктами тваринного походження не виявлено.
Проводилась інформаційно - роз»яснювальна робота серед населення району на
сходках селища та сіл району по питаннях щодо можливих ризиків для
здоров»я від товарів, які реалізуються на стихійних ринках. Надруковано в
районній газеті «Степовий край» 1 статтю. Дві інформації розміщено на сайті
райдержадміністрації та розповсюджено 118 інформаційних листівок.
Проведено 144 бесіди направлених на боротьбу із стихійною торгівлею.
Підприємництво
В районі ефективно функціонує Центр надання адміністративних послуг,
який укомплектований персоналом та матеріально-технічними засобами в
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повному обсязі. В районі задіяно 6 суб’єктів надання адміністративних
послуг. Центром надається 94 види адміністративних послуг. Проводиться
робота щодо розширення переліку надання адміністративних послуг через
центр надання адміністративних послуг.
Протягом 2017 року центром надання адміністративних послуг надано
3115 адміністративних послуг. Зареєстровано 59 суб»єктів господарюванняфізичних осіб та 8 суб»єктів господарювання- юридичних осіб.
Освіта
В районі послуги у сфері освіти надають: 6 дошкільних навчальних
закладів, 15 загальноосвітніх шкіл, КЗ «Компаніївське НВО», 2 навчальновиховні комплекси ( загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний
навчальний заклад), міжшкільний навчально-виробничий комбінат.
У 2017 році на базі Виноградівської загальноосвітньої школи відкрито
навчально-виховний комплекс школа-дитячий садок на 20 місць.
Для опорних навчальних закладів придбано 1 сучасний мультимедійний
комплекс та 1 навчальний комп'ютерний комплекс, новий шкільний автобус,
що дозволило поліпшити умови навчання та виховання дітей.
В 2017-2018 навчальному році закладів загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів з чисельністю до 100 учнів становить 80 % (8 закладів) від
загальної кількості навчальних закладів І-ІІІ ступенів.( у 2016- 2017
навчальному році цей показник 81% (9 закладів)).
Рішення районної ради від 21 грудня 2017 року № 228 «Про створення
освітнього округу та опорних навчальних закладів району» створено 6 опорних
навчальних закладів району:
 Губівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Д.Бєдного
Компаніївської районної ради Кіровоградської області;
 Лозуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Компаніївської
районної ради Кіровоградської області;
 Мар’ївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Компаніївської
районної ради Кіровоградської області;
 Нечаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського
Компаніївської районної ради Кіровоградської області;
 Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Компаніївської
районної ради Кіровоградської області;
 Червоновершська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Компаніївської
районної ради Кіровоградської області.
Учні сільських закладів освіти, які проживають за межею пішохідної
доступності, 100% забезпечені підвозом.
78% охоплено дітей від 3 до 6 років усіма формами дошкільної освіти у
2017 році проти 73% у 2016-2017 навчальним роком .
Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на
100 місць у 2017, 2016 роках становить 108, у 2015 році - 97.
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Для
забезпечення
рівних стартових можливостей дітей 6-го
року життя у закладах освіти району проводиться цілеспрямована робота.
Дошкільною освітою охоплено 100 % дітей п’ятирічного віку.
У 2017 році позашкільною освітою охоплено 907 вихованців, що становить
59,4 %, відповідно у 2016 році – 833 (53%).
Протягом 2015-2017 років бібліотечні фонди шкільних бібліотек
поповнено на 12,0 тис. примірників.
У закладах освіти району працює 29 молодих спеціалістів. В 2017 році
24% (7 чол.) молодих спеціалістів проживають у найманих квартирах, 7%
(2 чол.) - у шкільних квартирах, 69% - біля батьків.
Залучено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
на реалізацію проекту «Реконструкція покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. в с.Голубієвичі» 1632,6 тис. грн. (спів фінансування з місцевого бюджету
31,0 тис.грн.). Використано коштів 1320,6 тис.грн., в тому числі субвенції з
державного бюджету 1274,8 тис.грн та 45,8 тис.грн коштів районного бюджету.
Роботи тривають.
Рішенням Компаніївської районної ради від 19 вересня 2017 року №197
із районного бюджету для завершення реконструкція ЗОШ 1-11 ст. с. Коротяк
під влаштування дошкільного навчального закладу на 20 місць виділено кошти
в сумі 264,0 тис.грн., використано 246,00 тис.грн. Закуплено меблі та
проводиться будівництво огорожі дошкільного навчального закладу.
За рахунок коштів місцевих бюджетів проведено:
виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція частини
приміщення будівлі Зеленівської ЗОШ під ДНЗ на 20 місць Компаніївського
району Кіровоградської області за рахунок коштів місцевого бюджету
34,9тис.грн.;
реконструкцію покрівлі Гарманівської ЗОШ І-ІІІ ст. за рахунок коштів
місцевого бюджету 511,8тис.грн.
Фізичної культури та спорту
Мережа позашкільних навчальних закладів налічує 1 дитячо-юнацьку
спортивну школу «Юність», у якій фізичною культурою і спортом у 7
відділеннях займаються 244 вихованців.
До занять фізичною культурою залучено 3,2 % населення району.
Для організації занять та проведення спортивних змагань в районі 53
спортивних майданчиків, 10 футбольних полів, 2 стрілецькі тири, 13
спортивних залів, 18 майданчиків з тренажерним обладнанням, 3 приміщення
для фізкультурно-оздоровчих занять. Спортивно-масову та оздоровчу роботу
ведуть 31 штатних працівників, з яких мають 27 вищу освіту та 4 середню
освіту.
У 2017 році на території стадіону смт Компаніївка облаштовано нову
волейбольну площадку з високотехнологічним гумовим покриттям та
становлено огорожу стадіону на загальну суму 250,0 тис.грн.
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Влітку 2017 року на території району функціонувало 18 таборів
відпочинку, з денним перебування дітей на базі 17 закладів загальної середньої
освіти (на базі КЗ «Компанііївське НВО» функціонувало 2 табори –
Живанівського та Компаніївського відділень), відпочинкова зміна тривала
14 днів з 01 по 17 червня 2017 року.
Змістовним відпочинком було охоплено 988 учнів закладів загальної
середньої освіти району, що становить 52,7 % від загальної кількості дітей
віком від 7 до 17 років (1528 осіб) у 2017 році.
Охорона здоров»я
Медична допомога населенню району надається
КЗ «ЦПМСД
Компаніївського району» - первинний рівень та Компаніївською ЦРЛ –
вторинний рівень надання медичної допомоги.
До складу КЗ «ЦПМСД Компаніївського району» входять 3 амбулаторії
загальної практики сімейної медицини, 2 фельшерсько-акушерських пункти та
17 фельдшерських пунктів.
Вторинний рівень надання медичної допомоги здійснює Компаніївська
ЦРЛ на 55 ліжок, з 01.01.2017 року приведено стаціонарний ліжковий фонд до
рівня фактичної доцільності його утримання та поліклініка ЦРЛ на 250
відвідувань в зміну. При поліклініці працює СДП на 30 ліжок та центр ранньої
діагностики захворювань.
З урахуванням можливостей вивільнених надлишкових площ приміщень,
в 2017 році проведені роботи по розміщенню на них поліклінічного
відділення та КЗ « ЦПМСД Компаніївського району» із забезпеченням надання
усього спектру медичних послуг населенню та відповідного рівня доступності
та якості медичної допомоги.
У 2017 році залучено субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій на реалізації проекту «Утеплення фасадів головного
корпусу Компаніївської центральної районної лікарні 2625,5 тис.грн (спів
фінансування з місцевого бюджету 39,8 тис.грн.) та придбання медичного
обладнання для Компаніївської центральної районної лікарні 40 тис.грн (спів
фінансування з місцевого бюджету 2 тис.грн.). Замінено
вікна на
енергозберігаючі склопакети та розпочато утеплення фасаду центральної
районної лікарні, використано коштів 1445,30тис.грн.
Згідно графіка здійснювались виїзди бригади лікарів КЗ «ЦПМСД» в ЛПЗ
району. Протягом 2017 року здійснено 123 виїзди, оглянуто 5210 осіб,
виявлено 4754
хворих, проведено 14926 подвірних оглядів, 139 осіб
направлено на дообстеження в обласні лікувальні заклади, 1415 осіб взято на
диспансерний облік.
З метою раннього виявлення туберкульозу в районі працював пересувний
флюорограф, оглянуто 1207 осіб, потребують додаткового обстеження 146 осіб.
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В 2017 році для проведення туберкулінодіагностики
дитячому
населенню придбано туберкулін на суму 29,9 тис. грн.
Для надання невідкладної медичної допомоги на фельдшерські пункти та
амбулаторії придбано медикаменти та вакцини на загальну суму 184,069 тис.
грн.
Матеріально-технічна база ЛПЗ району частково покращилась.
Проведено ремонти у більшості ФП,заміну вікон на склопакети Зеленівського
ФП. Придбано медобладнання для Лозуватської амбулаторії ЗПСМ,
Мар’ївського ФАП,
У 2017 році КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги
Компаніївського району» пройшов акредитацію. Заклад акредитовано на ІІ
категорію.
В рамках урядової програми "Доступні ліки" жителі району із серцевосудинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом ІІ типу
отримують необхідні ліки безкоштовно або із незначною доплатою (за
відповідним рецептом лікаря в аптеках, що долучилися до програми). На
території району в рамках програми брала участь аптека-філія «Ліки
Кіровоградщини». Часткове відшкодування здійснено по 3581 рецепту за
загальну суму 276,4 тис.грн.
За рахунок коштів місцевих бюджетів проведено:
реконструкція інженерних мереж фельдшерсько - акушерського пункту с.
Гарманівка за рахунок коштів місцевого бюджету 397,5 тис.грн.;
реконструкція
лікувального
корпусу
під
інфекційний
корпус
Компаніївської центральної районної лікарні за рахунок коштів місцевого
бюджету 60 тис.грн.
Культура
У 2017 році проведено ремонти в 17 закладах культури на загальну суму
1087,85 тис. грн. У тому числі виконано: частковий ремонт покрівлі
Софіївського СБК (131,65 тис. грн.), Першотравенського СБК (1,5 тис. грн.) та
заміну покрівлі в Зеленівському СК (50,0 тис. грн.. – районний бюджет та 200
тис. грн. – Мар’ївської сільської ради бюджет); придбано лінолеум, закуплено
50 стільців, відремонтовано підлогу Губівського СК (72,0 тис.грн.); виконані
поточні ремонти у районному будинку культури (25,0 тис. грн.), центральній
районній дитячій бібліотеці (1,3 тис. грн.), Коротяцького СК (1,2 тис. грн..),
Червоновершківського СК (10,5 тис. грн..), Роздольського клубу (3,0 тис. грн..),
Водянського СК (10,0 тис.грн.), Полтавського СБК (1,5 тис.грн.), Сасівського
СК (3,0 тис.грн.); встановлено теплогенератор ТГУ-1000 у Живанівському СБК
та бібліотеки–філії
(107,0 тис. грн.), піч „Булер’ян” у Лозуватському
сільському будинку культури (9,3 тис. грн.); в стадії виконання ремонт фоє
Гарманівського СБК (150,0 тис. грн..).
Поповнено основні фонди 12 закладів культури на суму 59,4 тис.грн., у
тому числі, придбано:
- меблі - у 2 закладах на суму 12,0 тис.грн.;
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- технічне та сценічне обладнання - у 4 закладах на суму 61,7 тис.грн. У
тому числі, встановлено обладнання системи охоронної сигналізації
у
літературно – меморіальному музеї Ю.І.Яновського – 22,0 тис. грн. та в
історичному музеї Компаніївського району – 9 тис. грн., триває робота щодо
оформлення експозиції історичного музею Компаніївського району, придбання
виставкового обладнання (18,0 тис. грн.). ;
- музичні інструменти - 4 закладів на суму 103,4 тис.грн.;
- телерадіоапаратуру - 1 закладів на суму 11,2 тис.грн.;
- сценічні костюми - 3 закладів на суму 24,2 тис.грн.
- комп’ютерну техніку – 7 закладів на суму 87,8 тис.грн.
Протягом 2017 року забезпечено
участь в
заходах міжнародного,
Всеукраїнського та обласного рівнів:
в рамках міжнародної акції «Ніч музеїв» та з нагоди відзначення Дня
музеїв в історичному музею Компаніївського району відбулися заходи на
тему «Музеї і суперечлива історія: розповідаючи про замовчуване»:
фотовиставка місцевих патріотів „Герої серед нас”, майстер – клас “Серце
патріота”, фотовиставка Владислава Мусієнка „Фото, які стали історією”,
виставка військового спорядження;
виставці-ярмарку сувенірів «Сувеніри Кіровоградщини». Компаніївщину
презентував член творчого об’єднання майстрів народної творчості «Дивосвіт»
районного Будинку культури Кравченко Олександр Олександрович з виробами
в жанрі декоративне різьблення на яєчній шкаралупі.
міжрегіональній
туристичній виставці “Кіровоградщина туристична2017”,
міжрегіональній
туристичній
виставці
«Зелений
туризм
Кіровоградщини»;
у
ХХVІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокально-хорового
мистецтва «Калиновий спів». Компаніївщину презентували кращі аматори:
солістка районного Будинку культури Яна Бевзенко (керівник Віктор Капінос)
в номінації «Обдаровані діти» - Диплом ІІ ступеня, Віктор та Владислав Найди
(концертмейстер Лариса Гайдай) в номінації «Вокальні дуети» - Диплом І
ступеня, народний аматорський вокальний ансамбль «Мар'ївчанка»
Мар’ївського сільського Будинку культури в номінації «Вокальні ансамблі»
(керівник Олександр Гасленко) - Диплом ІІ ступеня. Родзинкою нинішнього
фестивалю-конкурсу став показ-дефіле етнічного та стилізованого українського
одягу «Врода калинова» за номінаціями: «Етнічний (старовинний) український
одяг та аксесуари», «Стилізований український одяг та аксесуари». Одяг
презентували Ірина Корнійчук та Діана Ругало. Творча делегація району
відзначена дипломом за кращу презентацію автентичного та сучасного
українського національного вбрання «Врода калинова»;
у фестивалі української народної творчості «Степограй 2017», який
проходив у селі Карбівка, Добровеличківського району. Наш район
представляли: солісти районного Будинку культури, дует «Солодка ягода» та
вокальна група «Молодички» Сасівського сільського клубу;
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в обласному святі фольклору «Невичерпні
джерела»
в
смт.
Онуфріївка Кіровоградської області.
Район презентували народний
аматорський вокальний ансамбль «Мар'ївчанка» (керівник Олександр
Гасленко) та вокальна група «Молодички» Сасівського сільського клубу
(керівник Лідія Придвір);
вокальна група «Молодички» Сасівського сільського клубу взяла участь у
фестивалі народної творчості «Ярмаринка» на Національному Сорочинському
ярмарку;
у
міжрегіональній
туристичній
виставці
„Зелений
туризм
Кіровоградщини”, який відбувся в рамках проведення Міжнародного
інвестиційного форуму „Центрально – український інвестиційний день – 2017”
в м. Кропивницький;
23 вересня 2017 року делегація району з числа працівників та аматорів
закладів культури, на чолі з головою райдержадміністрації О.Морозом,
першим заступником голови райдержадміністрації О.Ткаченком, взяла участь
у Покровському ярмарку в м. Кропивницькому, що проходить в рамках
Національної агропромислової виставки «АгроЕкспо-2017».
У гала-концерті
мистецького проекту «Відкриваємо нові таланти»
м. Кропивницький Компаніївщину презентувала Яна Бевзенко, учениця
вокального співу Компаніївської дитячої музичної школи
На високому організаційному та творчому рівні проведено культурномистецькі заходи та акції місцевого рівня, державні свята:
урочисте
зібрання «Там, де єдність, там і сила» з нагоди відзначення Дня Соборності
України районне свято «Проводи зими», урочистості, присвячені дню прав
жінок і миру, флешмоб «Global Shevchenko», районний огляд – конкурс
читців «Хоробрі серця українців», мистецька акція "Перша хвилина миру",
мітинг-реквієм до До Дня пам’яті і примирення та Дня Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні, до Всесвітнього дня вишиванок флешмоб «День
вишиванки єднає Україну», вечір-реквієм з нагоди роковин Чорнобильської
трагедії, урочистості до Дня Конституції України, районний огляд-конкурс
театральних колективів «Театральна весна Кіровоградщини», районний оглядконкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів», районне свято
театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти», районне свято до Дня молоді,
свято Івана Купала, районний культурно-мистецький фестиваль «Етновир»,
урочисте підняття Державного Прапора України,
урочисті вручення
літературних премій В.Близнеця та Ю.І. Яновського, зустріч-презентацію з
домінантами конкурсу на літературну премію імені Юрія Яновського за 2017
рік, культурно – дозвіллєву програму "Вересневий ярмарок", урочисті заходи з
нагоди Дня захисника України урочистості до професійних свят – Дня
працівників культури та майстрів народного мистецтва, Дня соціального
працівника, Дня працівників сільського господарства, новорічні та різдвяні
свята: урочисте відкриття новорічної ялинки селища та новорічний ART-Relax
«Казкова мить», концертно-театралізоване дійство «Новорічні віншування».
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Робота з жінками, молоддю та неповнолітніми:
Розпорядженням голови Компаніївської районної державної адміністрації
від 16 травня 2015 року №122-р схвалено районну програму розвитку сімейних
форм виховання дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на
2016 – 2018 роки та затверджено прогнозовані показники створення прийомних
сімей, дитячих будинків сімейного типу та влаштування в них дітей – сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2016 – 2018 роки.
Службою у справах дітей районної державної адміністрації станом на
01 січня 2018 року забезпечено охоплення сімейними формами виховання
дітей, сиріт, дітей позбавленого батьківського піклування 98% дітей зазначеної
категорії, що перебувають на обліку дітей, які залишились без батьківського
піклування, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
Протягом 2017 року трьом дітям надано статус дитини – сироти, дитини
позбавленої
батьківського піклування. Одна дитина влаштована в
новостворену прийомну сім’ю на території району. Одна дитина не влаштована
до сімейних форм виховання в зв’язку з тим, що в Компаніївському районному
суді слухається справа про позбавлення батьківських прав батька братів та
сестри дитини, одна дитина не влаштована до сімейних форм виховання в
зв’язку з віком дитини та станом здоров’я.
Службою у справах дітей районної державної адміністрації вживаються
вичерпні заходи щодо влаштування зазначених дітей до сімейних форм
виховання.
Станом на 01 січня 2018 року районі функціонують 15 прийомних сімей,
в яких виховуються 30 дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування та 6 дитячих будинків сімейного типу в яких виховується 40 дітей
зазначеної категорії. Районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді забезпечено стовідсоткове соціальне супроводження прийомних сімей
та дитячих будинків сімейного типу, які функціонують на території району.
Відповідно до затвердження графіків планових відвідувань спільно з
районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, систематично
проводяться безпосереднє обстеження умов проживання, утримання
та
соціального супроводу 35 підопічних, 30 дітей, які проживають в 15 прийомних
сім’ях та 40 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
виховуються у 6 дитячих будинках сімейного типу і проживають на території
району, порушень прав дітей не виявлено.
Тримається на постійному контролі стан виплат державної соціальної
допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
виховуються в 15-и прийомних сім’ях, 6 дитячих будинках сімейного типу та
25-и сім’ях опікунів, піклувальників. Заборгованість по даному виду виплат за
2017 рік відсутня.
В районі сімейними формами виховання охоплено 110 дітей - сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування: 40 підопічних, 30 дітей, які
проживають в 15 прийомних сім’ях та 40 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
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батьківського
піклування,
які виховуються в 6-и дитячих будинках
сімейного типу.
В 2017 році в районі створено дві прийомні сім’ї в які влаштовано три
дитини, позбавлені батьківського піклування.
Рішенням Компаніївської районної ради від 23 березня 2017 року
№153 затверджено
районну програму забезпечення соціальним та
впорядкованим житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа на період до 2019 року.
З метою виявлення бездоглядних, безпритульних дітей, попередження
негативних проявів в дитячому середовищі в 2017 році службою у справах
дітей спільно з відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
представниками Компаніївського відділення поліції Долинського відділу
ГУНП в Кіровоградській області, районним центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, представниками селищної, сільських рад району
проведено 56 профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», в ході яких
обстежено 115 сімей які опинилися в складних життєвих обставинах, 46 дітей
вказаної категорії взято на облік дітей, які опинилися в складних життєвих
обставинах. Всього на території району проживало 128 дітей, що виховуються
в 48 сім’ях, що опинились в складних життєвих обставинах.
Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, протягом
2017 року здійснено відвідування 32 демобілізованих учасників АТО за місцем
їх проживання на території району, 2 родини загиблих, про що складено 34
соціальних паспорта потреб учасника АТО, у тому числі однієї сім’ї загиблого
учасника антитерористичної операції, забезпечено проведення соціального
інспектування сімей учасників антитерористичної операції, здійснено збір
інформації про потреби учасника АТО, надано інформацію щодо соціальних
гарантій військовослужбовцям. Протягом 2015-2017 років працівниками
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснено
відвідування 167 демобілізованих учасників АТО місцем їх проживання,
забезпечено збір інформації про потреби учасника АТО, надано інформацію
щодо соціальних гарантій військовослужбовцям, складено 175 соціальних
паспортів потреб учасника АТО, у тому числі 4 загиблих учасників АТО.
Розповсюджено
інформаційно-просвітницькі
матеріали
(буклети,
листівки) з інформацією про телефони «гарячих ліній», департаментів області
та місцеві/районні організації, які надають допомогу зазначеній категорії,
поради психологів, «дорожні карти», іміджеві реклама системи ЦСССДМ.
Зокрема, це буклети «Як повернутися до життя після того, як вдалося вижити»,
«Інформаційний порадник для учасників АТО та членів їх сімей».
Окрім того, розповсюджувалась друкована продукція на задану тематику:
«Торгівля людьми», «Плануєте виїхати на роботу за кордон?», «Правда про
наркотики», «Туберкульоз виліковний», «Профілактика наркоманії, чи як
вберегти дитину», «Це поруч», «Абетка самозахисту», «Чи варто підкорювати
цю вершину», «Що потрібно знати про туберкульоз», «Подаруйте дитині
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родину», «Залиш «темряву» на війні», «Скажемо палінню – прощавай»,
«насильствао: як розпізнати і куди звертатись за допомогою» та інші.
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