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Про підсумки економічного
і соціального розвитку та
виконання бюджету району
за І квартал 2019 року
Колегія районної державної адміністрації, проаналізувавши підсумки
економічного і соціального розвитку району та виконання бюджету за
І квартал 2019 року, відзначає, що органи виконавчої влади, місцевого
самоврядування, підприємства, установи, організації району працювали над
забезпеченням сталого розвитку економіки району і соціальної сфери.
Чисельність наявного населення в Гадяцькому районі (без м.Гадяч), за
оцінкою на 1 лютого 2019 р. становить 27971 особа, що на 548 осіб менше, ніж
у минулому році (28519 осіб).
Демографічна ситуація в районі залишається напруженою. Смертність
перевищує народжуваність у 3,4 рази.
Всього в районі народилась 71 дитина, а померло 242 особи. За звітний
період досягнуто зниження показників смертності, у порівнянні з аналогічним
періодом 2018 року. В районі відсутня материнська та дитяча смертність.
У звітному періоді 2019 року відбулось зниження захворюваності проти
відповідного періоду 2018 року на 26,2%: серцево-судинні захворювання– на
42,6%, травми та отруєння – на 30,3%, активний туберкульоз– на 39,1%,
хвороби органів дихання – на 28,4%, хвороби органів травлення – на 17,8%.
Виросла захворюваність по злоякісних новоутвореннях на 16,7%.
За січень-березень 2019 року забезпечено виконання надходжень до
дохідної частини місцевого бюджету Гадяцького району. По загальному фонду
надійшло платежів (без трансфертів) в сумі 38175,2 тис.грн., при плані 25196,4
тис.грн., що складає 151,5% або на 12978,8 тис.грн. більше від запланованого
показника.
Агропромисловий комплекс району представлений виробництвом
зернових культур та м’ясо-молочної продукції.
У 2019 році посівна площа сільськогосподарських культур становитиме
70,3 тис. га, даний показник планується на рівні минулого року: 13,7 тис.га
становитимуть озимі культури, 56,6 тис.га – ярі. Традиційними залишаються
виробництво озимої пшениці, кукурудзи, соняшнику та сої.
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Сільськогосподарськими підприємствами району у І кварталі 2019 році для
оновлення машинно–тракторного парку придбано 15 одиниць нової
сільськогосподарської техніки на суму 13,1 млн.грн.
Станом на 01.04.2019 спостерігається значне зменшення поголів’я свиней
на 1317 голів (на 56,6%), даний показник складає сьогодні 1717 голів.
Поголів’я ВРХ зменшилося на 13,7% і складає 12959 гол., в т.ч. поголів’я
корів зменшилось на 9,2%, на сьогодні їх 6057 гол.
Поголів’я овець збільшилося на 41,7% і становить 238 голів.
В І кварталі 2019 року спостерігається зниження показника валового
виробництва молока – вироблено 9441 т, що на 11,1% менше рівня
аналогічного періоду минулого року. Надій молока на корову знизився в
порівнянні із минулим роком на 54,9 кг. Не зважаючи на це, в обласному
рейтингу надоїв та продажу молока Гадяцький район займає 2 місце.
У січні 2019 року Гадяцький район став лідером серед районів Полтавської
області, що отримали найбільшу ренту з видобутку вуглеводнів (3,8 млн.грн.).
З метою вирішення проблемних питань у сфері пасажирських перевезень в
І кварталі 2019 року створено два нових маршрути: «Гадяч-Броварки ч/з Хитці,
Великі Будища, Плішивець» та «Гадяч-Лисівка через Харківці», придбано
автобус «Еталон» за рахунок районного бюджету, що обслуговує маршрут
Гадяч-Лисівка ч-з Харківці.
За І квартал 2019 року через ГРФПП надана фінансова підтримка на
безвідсотковій поворотній основі 3 суб’єктам підприємницької діяльності на
загальну суму 400,0 тис.грн.
Центром надання адміністративних послуг за І квартал 2019 року надано
3423 послуги.
У січні-березні 2019 року послугами Гадяцької міськрайонної філії
скористалися 1604 безробітних громадяни, що на 12,8% менше, ніж у І
кварталі 2018 року.
Працевлаштовано на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної
діяльності з компенсацією єдиного внеску за звітний період 33 безробітних.
Станом на 01.04.2019 року на обліку в Гадяцькій міськрайонній філії
перебуває 1222 безробітних, що на 9,7% менше, ніж у 2018 році. Банк вакансій
для укомплектування вільних робочих місць становить 266 вакансій, що на
46,2% більше минулорічного показника.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків на
звітну дату перебуває 14847 осіб відповідної категорії населення, що на 553
особи менше у порівнянні до аналогічного періоду 2018 року (15400 осіб).
Загальна кількість одержувачів допомог становить 5387 сімей, що на 4,6%
більше проти 2018 року (5152 сім`ї).
Середньомісячна заробітна плата одного працівника за останніми
статистичними даними (ІV квартал 2018 року) становить 7028 грн., що складає
118,4% до відповідного періоду минулого року. Заборгованості по заробітній
платі по району немає.
Гадяцьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України
Полтавської області за І квартал 2019 року план власних надходжень по
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страхових внесках виконано на 104,2 %. При плані 808,2 тис.грн., фактично
надійшло коштів 841,8 тис.грн.
В районі функціонує 19 закладів середньої освіти, в тому числі: 1
опорний заклад освіти «Сарська спеціалізована школа», всього навчається 1474
учні. Збережена мережа закладів дошкільної освіти, в яких здобуває освіту 601
дитина. Функціонує 22 заклади дошкільної освіти та 1 Навчально-виховний
комплекс «Веселка».
Рівень забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти в
Гадяцькому районі – 100%.
В галузі охорони здоров’я проводяться заходи, спрямовані на глибоке
реформування системи надання медичних послуг.
За І квартал 2019 року в рамках тісної співпраці з районною, міською та
сільськими радами КНП «Гадяцький ЦПМСД» було отримано додаткових
коштів в сумі 5810,6 тис. грн., в тому числі районний бюджет – 1563,8 тис. грн.,
субвенції сільських рад – 970,2 тис. грн., об’єднаних територіальних громад –
1740,0 тис. грн., міської ради – 614,2 тис. грн., державний бюджет– 922,4 тис.
грн.
Першочергова увага приділяється доукомплектуванню закладу та його
структурних підрозділів сучасним медичним обладнанням.
Продовжується будівництво амбулаторій ЗПСМ в с. Лютенька, с. Великі
Будища та с.Петрівка-Роменська.
Завершено капітальний ремонт хірургічного відділення та капітальний
ремонт відновної терапії та частини стоматологічного відділення КНП
«Гадяцька ЦРЛ».
У І кварталі 2019 року на реалізацію урядової програми «Доступні ліки»
використано 386,3 тис.грн.
Станом на 01.04.2019 року в Гадяцькому районі затверджені генеральні
плани населених пунктів сіл Римарівка, Максимівка, Ціпки, Глибока Долина,
Мала Побиванка, Пирятинщина, Шадурка, Бухалове, Хитці, Красна Лука,
Великі Будища, Сергіївка, Червоний Кут, Качанове, Бутовичеське.
Відділу культури Гадяцької райдержадміністрації підпорядковано 79
установ, а саме: 39 клубних закладів, 39 бібліотек та Гадяцька дитяча музична
школа. Одну установу культури – Вечірченський сільський клуб Сергіївської
ОТГ - з 02.01.2019 р. закрито.
За звітний період клубними та бібліотечними установами проводилися
різноманітні культурно-мистецькі заходи: День Соборності України, День
пам’яті Героїв Крут, День Святого Валентина, День вшанування учасників
бойових дій на території інших держав, День Героїв Небесної Сотні, День
добровольця, Міжнародний день прав жінок і миру, День іменника для дітей з
особливими потребами та інші.
Гадяцький район займає четверте місце серед районів Полтавської
області по кількості створених ОТГ. На сьогодні діє 3 об’єднані територіальні
громади: Сергіївська, Петрівсько-Роменська та Краснолуцька ОТГ, а також
створена Гадяцька ОТГ.
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Гадяцький район є одним з лідерів за кількістю заключених договорів
міжмуніципального співробітництва (9 угод) та лідером в рейтингу районів, в
яких до співробітництва залучено понад 20 громад.
З метою спрямування діяльності органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування на розв’язання проблем господарського комплексу району та
на виконання рішення колегії райдержадміністрації:
1. Першому заступнику голови райдержадміністрації Бондаренку С.М.,
заступнику голови райдержадміністрації Шаповалу О.І., начальникам галузевих
управлінь, відділів райдержадміністрації проаналізувати стан справ і вивчити
причини погіршення показників у відповідних галузях, визначити шляхи їх
усунення, розглянути питання на галузевих нарадах.
2. Управлінню агропромислового та економічного розвитку
райдержадміністрації (Опришко А.О.):
забезпечити своєчасне і якісне завершення всього комплексу веснянопольових робіт;
забезпечити реалізацію державних програм з підтримки виробників
сільськогосподарської продукції;
забезпечити підготовку та подання для участі у попередньому
конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку у 2020 році відповідних документів до 20 травня 2019 року.
Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до 03.07.2019.
3. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
(Тарасенко В. Ю.) забезпечити:
надання населенню району якісних соціальних послуг в повному обсязі;
проведення моніторингу стану виплати заробітної плати на
підприємствах району з урахуванням виплати поточної заробітної плати за
звітний період.
Про вжиті заходи інформувати райдержадміністрацію до 03.07.2019.
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Кулик О.І.) та
рекомендувати сільвиконкомам:
постійно проводити аналіз виконання дохідної та видаткової частини
бюджету;
забезпечити першочерговість спрямування коштів на фінансування
захищених статей видатків, не допускати при цьому заборгованості із виплати
заробітної плати працівникам бюджетної сфери.
Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до 03.07.2019.
5. Відділу містобудуванню, архітектури, житлово-комунального
господарства, будівництва та екології райдержадміністрації (Єрьоміна І.М.) та
рекомендувати сільвиконкомам продовжити роботу щодо забезпечення
територій
містобудівною
документацією,
передбачивши
відповідне
фінансування в сільських бюджетах.
6. Відділу освіти райдержадміністрації (Зливко Л.О.) забезпечити
організоване завершення 2018/2019 навчального року в навчальних закладах
району та створити необхідні умови для проведення зовнішнього незалежного
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оцінювання знань випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів району.
Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до 03.07.2019.
7. Начальникам управлінь, відділів райдержадміністрації, керівникам
установ, організацій району по результатах роботи за ІІ квартал 2019 року,
провести аналіз виконання завдань Програми економічного і соціального
розвитку району на 2019 рік та подати інформацію
управлінню
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації до
12.07.2019.
Управлінню
агропромислового
та
економічного
розвитку
райдержадміністрації до 23.07.2019 подати райдержадміністрації узагальнюючу
довідку з цього питання.
8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова
районної державної
адміністрації

О.МАТЮШЕНКО

