ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки економічного і соціального розвитку
Компаніївського району у 2015 році
За результатами оцінки соціально-економічного розвитку району за 2015
рік (проведеного відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від
20 січян 2016 року № 19-р « Про проведення моніторингу та оцінки
результативності реалізації державної регіональної політики «) район зайняв 7
місце серед 21 району області
У сфері економічного розвитку :
Обсяг виробленої промислової продукції за 2015 рік склав 1086,5тис.грн
(у цінах 2010 року), що становить 94,8 % до рівня 2014 року.
Із 4 підприємств, які входили в облікове коло по даному показнику
зупинили виробництво промислової продукції 2 підприємства, а саме ПП
«Добробут-А» та СВК Нива.
У порівнянні з 2014 роком зменшено виробництво олії соняшникової,
зупинено виробництво борошна пшеничного, круп, ковбасних та
хлібобулочних виробів, пеллетів із соломи.
Загальний обсяг реалізованої продукції по району склав 319,9 тис.грн., що
становить 136,4 % до відповідного рівня минулого року.
В розрахунку на одну особу 20,6 грн.
Станом на 01 січня 2016 року рівень сплати за спожиту електроенергію
склав 98,5 %, заборгованість за електроенергію становить 404,84 тис. грн.
Рівень сплати за спожитий природний газ склала 79,6 %. Заборгованість за
споживання природного газу склала 1578,08 тис. грн.
У сільському господарстві обсяг виробництва валової продукції за
2015 рік по підприємствах, що складають оперативну звітність склала
становить 99,0 % до відповідного рівня минулого року ( по області 93,9 %). (8
місце по області)
Сільськогосподарськими підприємствами району у 2015 році:
вироблено 6458 тонни м’яса, що становить 80,3 % до рівня 2014 року, або
на 1586 тонн менше;
вироблено 326 тонн молока, що становить 57,5 % до рівня 2014 року, або
на 248 тонн менше;
17497 тис. штук яєць, що становить 101,3% до рівня 2014 року, або на 226
тис.шт. більше.
Станом на 01 січня
2016 року по сільгосппідприємствах району
чисельність поголів’я:
великої рогатої худоби склала 496 гол., що складає 85,1 % в порівнянні з
2014 роком, або на 87 гол. менше;
у тому числі корів 120 гол., в порівнянні з 2014 роком становить 66,7%,
або на 60гол.менше;

2

птиці 15311 гол., в порівнянні з 2014 роком становить 80,4%, або на
3732 гол. менше;
свиней 37422 гол., в порівнянні з 2014 роком становить 116,6%, або на
5326 гол більше.
Серед основних причин зменшення поголів»я є, зокрема, такі:
незацікавленність товаровиробників в утриманні худоби та птиці через
збитковість виробництва тваринницької продукції;
диспаритет цін на вироблену тваринницьку продукцію та цін на
матеріально-технічні ресурси, які використовуються на її виробництво.
Відсутність бюджетного фінансування цільових державних програм
розвитку тваринництва.
У 2015 році сільськогосподарськими підприємствами придбано 61
одиницю нової сільськогосподарської техніки, а саме
12 тракторів, 3
зернозбиральних комбайна, 8 одиниць посівної техніки, 2 обприскувача, 2
машини для внесення добрив, 13 одиниць ґрунтообробної та 21 іншої техніки
на загальну суму18329 тис. грн.
У жовтні 2015 року суб»єкти господарювання району взяли участь у
національній виставці «АГРО-ЕКСПО 2016» та Покровському ярмарку в
м.Кіровограді.
В рамках реалізації програми економічного і соціального розвитку на 2015
рік завершено реалізацію 3 інвестиційних проектів, а саме:
племінного репродуктора для утримання 3150 голів свиноматок на базі ІП
«Ліга»;
будівництво 2 зерносховищ з проектною загальною потужністю 2
тис.тонн (ПАФ "Зоря");
будівництво зерносховища на базі ФГ "Качинського М.П."
смт. Компаніївка.
Інвестиційна діяльність
Загальний обсяг капітальних інвестицій по району за 2015 рік склав
91018тис. грн, що становить 221,7 % до відповідного періоду минулого року. В
розрахунку на 1 особу освоєно 5910,3 грн. (по області – 3887,1 грн).
В рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури»
Українського Фонду соціальних інвестицій завершено:
реконструкцію водогону смт Компаніївка, прокладено 6,2 п. км.
водопровідних труб, встановлено 4 пожежні гідранти та в с. Першотравенка,
прокладено 2,942 п. км водопровідної мережі, встановлено 2 пожежні гідранти;
завершено заходи по капітальному ремонту та енергоефективності
Сасівської ЗОШ І-ІІІ ст. – створення навчально-виховного комплексу.
Встановлено 2 нових котли, облаштовано вхід: зроблено піднавіс та покладено
плитку на сходах, встановлено 1 зовнішні та 4 внутрішніх дверей, покладено
плитку на стіни у приміщенні для видачі їжі, зроблено перестінки для
гардеробної, харчоблоку, туалетів, пральної, поклеєно шпалери;
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капітальний ремонт дитячого садку «Капітошка» с. Полтавка
реконструйовано 5 приміщень для відкриття другої групи, придбано котел для
твердого палива.
За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку
проведено:
реконструкцію системи водопостачання в с.Нечаївка (освоєно 160,8
тис.грн, в т.ч. 143,9 тис.грн державного бюджету та 16,9 тис.грн місцевого
бюджету);
капітальний ремонт ФАПу в с.Гарманівка (освоєно 178,6 тис.грн, в т.ч.
160,7 тис.грн державного бюджету та 17,9 тис.грн місцевого бюджету).
У сфері державних фінансів :
За 2015 рік забезпечено надходження податків та обов’язкових платежів
до загального фонду бюджетів усіх рівнів у сумі 38859,0 тис. грн, що становить
110,2 % до завдання та 151,9 % до відповідного періоду минулого року. У тому
числі до державного бюджету надійшло
114,5 тис. грн, що становить 114,5
% до прогнозу та у 3,9 р. більше до відповідного періоду минулого року. До
місцевого бюджету надійшло 30454,9 тис. грн, що становить 109,0 % до
прогнозу та 127,5 % до відповідного періоду минулого року.
Станом на 01 січня 2016 року податковий борг до зведеного бюджету
становить 733,6 тис. грн, зменшення на 29,9%, або 98,9 тис. грн. до
відповідного періоду минулого року, в тому числі до державного бюджету
142,2 тис. грн. на 52,4%, або на 156,6 тис. грн. менше відповідного періоду
минулого року, по місцевому бюджету – 591,4 тис. грн. на 20,9%, або на 156,4
тис. грн. більше проти відповідного періоду минулого року.
За 2015 рік надійшло по власних доходах загального фонду місцевих
бюджетів коштів в сумі 27575,2 тис. грн, затверджені показники перевиконані
на 113,7 % або на 3319,6 тис. грн, проти відповідного періоду минулого року
більше на 60,3 % або на 10371,5 тис. грн.(у спів. ставних умовах).
По податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 11620,4 тис. грн,
перевиконання становить 11,8 % або на 1224,9 тис. грн більше до затверджених
показників та на 17,1% або на 1698,0 тис. грн. більше до показників
відповідного періоду минулого року. (у спів. ставних умовах).
По платі за землю надійшло коштів в сумі 7013,3 тис. грн, до
затверджених показників, перевиконання становить
2,8 % або більше на
194,3 тис. грн. до показників відповідного періоду минулого року більше
надходжень на 1593,9 тис. грн. або на 29,4%.
Надходження власних коштів до Пенсійного фонду України в
Компаніївському районі за 2015 рік склали 27452,28 тис. грн. при плановому
завданні 24714,25 тис. грн, план виконано на 111,1 %.
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Станом на 01 січня 2016 року заборгованість по страхових внесках,
єдиному внеску та пільгових пенсіях до управління Фонду відсутня.
Середньооблікова кількість пенсіонерів 3951 осіб, що на 147 осіб менше
відповідного періоду минулого року. Середній розмір пенсії становить 1397,78
грн., що на 107,87 більше відповідного періоду минулого року.
У сфері споживчого ринку:
Оборот роздрібної торгівлі за усіма каналами реалізації по району за
січень - вересень 2015 року склав 41777,8 тис. грн., темп росту в порівняльних
цінах складає 99,1 %. Абсолютне зниження обороту роздрібної торгівлі на 1
особу складає 17,47 грн.
Протягом 2015 року відкрито 10 нових торгівельних закладів, тому числі
2 магазини мережі «Файномаркет» та 1 сучасний магазин в с..Нечаїівка
Компаніївського райспоживтовариства.
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.
У сфері населення та ринок праці:
Станом на 01 січня 2016 року середньомісячна заробітна плата найманих
працівників по району склала 2829 грн, що становить 119,6 % до відповідного
періоду минулого року (по області 117,7%).
Заборгованість по заробітній платі відсутня.
За січень- жовтень 2015 року працевлаштовано на нові робочі місця
89 осіб.
Заборгованість по заробітній платі відсутня.
Станом на 01 січня 2016 року на обліку в районному центрі зайнятості
перебувало 311 громадян.
За сприянням районного центру зайнятості працевлаштовано 252 особи,
проходили професійне навчання 74 безробітних, направлено на громадські
роботи та інші роботи тимчасового характеру 161 безробітних, 10 безробітних
отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької
діяльності.
У сфері житлово-комунального господарства:
Загальний обсяг введеного в експлуатацію житла за 2015 рік склав 623
2
м , що становить 163,5 % до відповідного періоду минулого року (по області
205,8% до відповідного періоду минулого року, 12 місце).
В смт Компаніївка введенно в експлуатацію 458 кв.м., або 73,5% від
загального обсягу введеного житла
Рівень оплати населення за житлово-комунальні послуги за 2015 рік склав
168,9 % ( по області 171,2%, 3 місце). Заборгованість населення за спожиті
житлово-комунальні послуги станом на 01 січня 2016 року відсутня.
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Проводилась роз»яснювальна робота серед населення щодо можливості
залучення кредитних ресурсів на пільгових умовах на впровадження заходів з
енергозбереження в домоволодіннях в рамках Державної програми
енергозбереження.
Даною можливістю через Ощадбанк скористались більше 20
домогосподарств району.
Протягом 2015 року філією «Компаніївський райавтодор» на
експлуатаційне утримання доріг всього використано 3158,3 тис.грн, в тому
числі на державних дорогах 2109,0 тис.грн., територіальних та місцевих
дорогах 1049,3 тис.грн. За прямими договорами виконано ремонтнобудівельних робіт на суму 3724,2 тис.грн.
Органами місцевого самоврядування у 2015 році на проведення
капітального та поточного ремонту на комунальних дорогах використано
1643,3 тис.грн коштів місцевих бюджетів.
В 3 населених пунктах району встановлено 147 світлоточок,
використано 405,0 тис.грн. коштів місцевих бюджетів.
В галузі «Освіти» у 2015 році проведено:
1. Капітальний ремонт аварійної частини покрівлі Червоновершської
ЗШ І-ІІІ ст.( використано всього 140,2 тис.грн, в т.ч. 87,0 тис. грн. – субвенція
сільської ради та 53,2 тис. грн. – районний бюджет);
2. Поточний ремонт м’якої покрівлі Компаніївської ЗШ І-ІІІ ст.(використано
всього 99,1 тис.грн, в т.ч. 24,1 тис. грн. – кошти не заборонені чинним
законодавством, 35,0 тис. грн. – районний бюджет, 40,0 – субвенція селищної
ради);
3. Поточний ремонт свердловини для Гарманівської ЗШ І-ІІ ст. (використано
20,0 тис. грн. місцевого бюджету) ;
4. Ремонт та гідрохімічне очищення системи опалення Компаніївської ЗШ І-ІІІ
ст. (використано 119,5 тис. грн. місцевого бюджету);
5. Поточний ремонт спортивної зали та фойє Лозуватської ЗШ І-ІІІ ст.
(використано 18,0 тис. грн. - кошти не заборонені чинним законодавством).
6. Проведено часткову заміну вікон на енергозберігаючі склопакети в:
- Голубієвицькій ЗШ І-ІІІ ст. 9 шт. на суму 30,0 тис. грн.(кошти не заборонені
чинним законодавством);
- Компаніївській ЗШ І-ІІ ст. 6 шт. на суму 21,6 тис. грн. (15,0 тис.грн. субвенція селищної ради, 6,6 тис.грн - кошти не заборонені чинним
законодавством).
7. Придбано дитячі меблі для навчально-виховного комплексу «Сасівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» - 58,0
тис. грн. - кошти не заборонені чинним законодавством.
В галузі «Культури» забезпечено участь колективів в
заходах
Всеукраїнського та обласного рівнів. Проводились культурно-мистецькі
заходи та акції місцевого рівня.
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З
метою
поліпшення матеріально-технічної бази закладів
культури поточний ремонт 4 закладів культури клубного типу (155 тис. грн..),
та поточні ремонти 11 закладів 31,75 тис. грн.
Здійснено заходи з оновлення основних фондів для 9 закладів (49,1 тис.
грн.)
Придбано музичні інструменти, технічне та сценічне обладнання,
освітлювальну апаратуру, оргтехніку, меблі, електрообладнання, аудіотехніку,
костюми.
Протягом 2015 року на території району гастролювали Кіровоградський
академічний обласний український музично - драматичний театр імені
М.Л.Кропивницького, обласний театр ляльок (смт Компаніївка), колектив
Миколаївської обласної філармонії.
В галузі «Охорони здоров»я» в 2015 році бригадою лікарів КЗ «ЦПСД»
та ЦРЛ здійснено 76 виїздів в ЛПЗ району. При виїздах оглянуто 1167 осіб з
них по захворюваннях 515, вдома 59, дітей до року 91.
Щомісячно проводились семінари з медичними працівниками мережі.
З метою поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони
здоров»я замінено 4 вікна на склопакети в приміщенні Живанівського ФП,
відремонтовано ганок та облаштовано пандус на Губівськиму ФП, проведено
косметичні ремонти у більшості ФП.
Рішенням сесії Компаніївської Районної Ради № 20 від 24 грудня 2015
року здійснено реорганізацію шляхом приєднання Долинівського ФП до
Полтавского ФП.
В 2015 році поповнився трьома молодими спеціалістами (2 завідувача
ФП, лікар ЗПСМ).
У Компанїівській центральній районній лікарні проведено :
реконструкцію системи опалення лівого крила головного корпусу;
ремонт туалету в приймальному відділенні лікарні .
На ремонтні роботи в 2015 році використані кошти на загальну суму –
56,1тис. грн.
В 2015 році на 1 ліжко/день витрачено бюджетних коштів на харчування
-3.27 грн., на медикаменти – 7.30 грн.
На фінансування регіональних програм у рамках виконання державних
цільових програм та комплексних заходів з охорони здоров'я за рахунок коштів
місцевих бюджетів по Компаніївській ЦРЛ за 2015 рік профінансовано:
1. Програму і централізовані заходи з імунопрофілактики до 2015 р. – 9,4
тис.грн.
2. Програму і централізовані заходи з боротьби з туберкульозом – 8,8
тис.грн.
3. Забезпечення медичних заходів Державної програми «Онкологія» до
2016 року 8,0 тис.грн.
4. Державна програма «Репродуктивне здоров'я» 11,0 тис.грн
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5. Державна цільова соціальна програма профілактики, діагностики та
лікування вірусних гепатитів до 2016 року – 3,3 тис.грн.
6. Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду
та підтримки ВІЛ- інфікованих і хворих на СНІД на 2015-2018 – 6,3 тис.грн.
В галузі «Фізичної культури та спорту» в районі діє дитячо – юнацька
спортивна школа ”Юність” в якій функціонує 4 відділення з наступних видів
спорту: футбол, настільний теніс, легка атлетика та дзюдо, в яких займаються
212 вихованців. Фінансування даного закладу здійснюється з районного
бюджету ( у 2015 році використано 170,1 тис. грн.).
До занять в дитячо – юнацькій спортивній школі ”Юність” залучено 15
відсотків дітей від загальної кількості учнівської молоді віком від 6 до 18 років,
які проживають на території району.
У травні 2015 року учениця Голубієвицької загальноосвітньої школи 1111 ступенів, вихованка секції „ТАЄКВОН-ДО” Компаніївського осередку
Кіровоградської федерації України ТАЄКВОН-ДО зайняла 1 місце на
чемпіонаті Європи з ТАЄКВОН-ДО ІТФ.
Відповідно до календарного плану спортивно - масових заходів на 2015
рік проведено: 40 районних змагань, до яких було залучено 4746 учасників, що
становить 31% від загальної кількості населення району.
Проводився 24 чемпіонат району з футболу та три кубки з цього виду.
Протягом 2015 року була проведена районна Спартакіада серед школярів
загальноосвітніх навчальних закладів з різних видів спорту в якій взяли участь
2259 учнів,
З метою забезпечення реалізації прав та законних інтересів дітей
службою у справах дітей районної державної адміністрації протягом 2015
року довлаштовано 4 дитини – сироти в прийомну сім'ю, 3 дитини, позбавлені
батьківського піклування в два дитячі будинки сімейного типу. Протягом
2015 року здійснено контроль за умовами утримання, навчання, виховання та
проживання 25 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
які проживають у 22 сім’ях опікунів, піклувальників, 29 дітей у 13 прийомних
сім’ях, 42 дитини вказаної категорії у 6 дитячих будинках сімейного типу,
шляхом відвідування родин, порушень прав дітей не виявлено;
З метою виявлення бездоглядних, безпритульних дітей, попередження
негативних проявів в дитячому середовищі проведено 92 профілактичних
рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», в ході яких обстежено 205 сімей, які опинилися
в складних життєвих обставинах, 37 дітей вказаної категорії взято на облік
дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Всього на території
району проживає 129 дітей, що виховуються в 49 сім’ях, що опинились в
складних життєвих обставинах.

____________________
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