Публічний звіт голови Кобеляцької районної державної адміністрації за
2016 рік
Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”
районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює
виконавчу владу на території району та реалізує повноваження, делеговані їй
районною радою, серед яких найважливішими є виконання програм соціальноекономічного розвитку, наповнення бюджетів, соціального захисту населення,
охорони здоров’я, освіти, культури та туризму, спорту, передбачених статтею
44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Враховуючи те, що спектр повноважень райдержадміністрації досить
широкий і розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх
реалізації,
посадовими
особами
районної
державної
адміністрації
здійснювалися заходи, спрямовані на забезпечення дієвого і результативного
функціонування структурних підрозділів райдержадміністрації, їх тісної
співпраці з сільськими радами, територіальними органами центральних органів
виконавчої влади та іншими суб’єктами діяльності, що зареєстровані на
території району і беруть безпосередню участь у процесах практичного
втілення в життя територіальних громад вимог сьогодення.
Спільна робота структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів
місцевих рад, районних організацій та установ спрямовувалася на забезпечення
досягнення показників програми економічного і соціального розвитку району,
ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.
Розвиток реального сектору економіки
Промисловість
В промисловому секторі району здійснювали виробничу діяльність
наступні підприємства:
ПрАТ «Кобеляцький завод продтоварів «Мрія» за оперативними даними
вироблено промислової продукції на суму 35 млн. грн., що на 3 % менше в
порівнянні з 2015 роком.
КП «Видавництво Кобеляки» за оперативними даними вироблено
продукції на суму 556,3 тис. грн., що на 2,5 % менше в порівнянні з 2015
роком;
ТОВ «Зоря» за оперативними даними вироблено продукції на суму
10,4 млн. грн., що на 23,8 % більше в порівнянні з 2015 роком;
ПрАТ «Придніпровський спецкар’єр» вироблено продукції на суму
33,2 млн. грн., що в 2 рази більше в порівнянні з 2015 роком.
Після річної перерви відновлено в 2016 році виробничу діяльність ВП
«Кобеляцький цукровий завод» ТОВ АФ «Добробут», за оперативними даними
вироблено продукції на суму 483,6 млн. грн.
Сільське господарство
Пріоритетним напрямком розвитку району є сільське господарство, яке
налічує
21 сільськогосподарське підприємство та 158 фермерських
господарств.

На ланах сільськогосподарських та фермерських господарств району в
2016 році вирощено та зібрано 172 тис. тонн зернових (в 2015 році - 181,2 тис.
тонн) із середньою врожайністю 54,6 ц/га (в 2015 році - 58,7 ц/га).
Виробництво соняшнику на зерно становить 40,5 тис. тонн (в 2015 році - 49 тис.
тонн). Середня урожайність становила 26,8 ц/га (в 2015 році – 29,1 ц/га). Із
площі 3,2 тис. га накопано цукрового буряку 150,4 тис. тонн, з середньою
урожайністю 470 ц/га. Вироблено цукру 61,6 тис. тонн.
В сільськогосподарських та фермерських господарствах району в
порівнянні з 2015 роком виробництво м’яса зменшилося на 7,1 % і становить
10,2 тис. тонн., виробництво молока збільшилося на 13,5 % і становить 6,5 тис.
тонн. Поголів’я великої рогатої худоби збільшилося на 1,5 % і становить
2376 гол., корів збільшилося на 6,3 % і становить 1269 гол., свиней
зменшилося на 4,6 % і становить 30686 гол. Складним залишається питання
збереження свинопоголів’я
району, оскільки, основна частина свиней
утримується у ТОВ «Сільські традиції». Відповідно до вимог екологічного
законодавства з березня 2014 року підприємство зменшує поголів’я свиней.
За останні роки намітилась чітка тенденція до зростання орендної плати
у системі земельних відносин. Згідно оперативної інформації сума орендної
плати, яка підлягала до виплати в 2016 році, становила 131,1 млн. грн.,
фактично виплачено 131,5 млн. грн., що становить 100,3 %.
Відзначається позитивна динаміка росту відсотка орендної плати від
нормативно-грошової вартості земель. Так, в 2016 році виплачено 8,1% від
загальної вартості орендованих земель, в 2015 році - 6,5%, в 2014 році - 5,9%.
В 2016 році аграрії залучили на розвиток сільгоспвиробництва кредитні
ресурси в сумі 31,8 млн. грн., що на 38% більше 2015 року.
Підприємствами агропромислового комплексу придбано техніки на
суму 25,4 млн. грн., в 2015 році на суму 10,5 млн. грн., загалом за останні
3 роки її закуплено на суму більше ніж 45 млн. грн., що свідчить про
ефективність господарювання підприємств.
Капітальне будівництво
В галузі будівництва ТОВ «Кобеляки Будсервіс» виконано будівельних
та монтажних робіт на суму 4,8 млн. грн., що на 17% більше в порівнянні з
2015 роком, філією «Кобеляцький райавтодор» виконаний об’єм робіт на суму
9,9 млн. грн., що в 1,8 рази більше в порівнянні з 2015 роком.
Проведено ремонт доріг на загальну суму 13082,1 тис. грн., в тому числі
кошти обласного бюджету – 3994,5 тис. грн., кошти районного бюджету
– 1687 тис. грн. (невикористані кошти по Світлогірській – 199 тис. грн.,
Красненській – 150 тис. грн., Вільховатській - 100 тис. грн. сільських радах),
кошти місцевих рад – 1650 тис. грн., кошти сільськогосподарських
товаровиробників – 1732 тис. грн., кошти Служби автомобільних доріг – 4018,6
тис. грн.
Реалізовано проект по реконструкції водогону в с. Вітрова Балка,
вартість 1 млн. 100 тис. грн. та с. Бутенки, вартість 1 млн. 64 тис. грн. (кошти
Бутенківської сільської ради).
Відновлено роботу асфальтобетонного заводу філії «Кобеляцький
райавтодор» в с. Бутенки, використано 400 тис. грн. коштів з державного

бюджету. Також, в с. Бутенки ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор», яка
зареєстрована в Одеській області, встановила обладнання для виготовлення
асфальтобетонної суміші.
Обсяг капітальних інвестицій суб”єктів господарювання району за
9 місяців 2016 року за рахунок усіх джерел фінансування склав 122,8 млн. грн.,
що у порівнянні з 2015 роком більше майже в 2 рази.
Гуманітарна сфера
Освіта
Протягом 2016 року забезпечено стабільне функціонування мережі
загальноосвітніх навчальних закладів, а саме: 33 загальноосвітніх шкіл та 23
дошкільних навчальних закладів.
З метою надання якісних освітніх послуг та у зв’язку із щорічним
зменшенням контингентів учнів у районі розроблено план з оптимізації мережі
загальноосвітніх навчальних закладів. Серед загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів
діють 7 малокомплектних шкіл з наповнюваністю до 40 учнів. Станом
на
15 серпня 2016 року проведено реорганізацію двох загальноосвітніх шкіл:
Перегонівську ЗОШ І-ІІ ступенів реорганізовано у Перегонівську ЗОШ І
ступеня, Солошинську ЗОШ І-ІІІ ступенів реорганізовано у Солошинську ЗОШ
І-ІІ ступенів (рішення шостої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної
ради №2, №3), 2 вересня 2016 року Дрижиногреблянську загальноосвітню
школу І-ІІ ступенів імені Георгія Степановича Писаренка реорганізовано в
Дрижиногреблянську загальноосвітню школу І ступеня імені Георгія
Степановича Писаренка (рішення восьмої сесії сьомого скликання Кобеляцької
районної ради № 10).
На 1 вересня 2016 року у 33 загальноосвітніх навчальних закладах
навчалися 3760 учнів, з них – 407 першокласників. Було організовано
профільне навчання 268 учнів 10-11-х класів.
З метою реалізації прав громадян на здобуття дошкільної і загальної
середньої освіти забезпечується регулярне підвезення учнів та вихованців до
місць навчання, а саме: 22 шкільними автобусами здійснюється безоплатне
перевезення 916 учнів та 65 педагогічних працівників до 28 загальноосвітніх та
2 дошкільних навчальних закладів.
З 02 по 19 червня 2016 року на базі загальноосвітніх навчальних
закладів була організована робота таборів відпочинку з денним перебуванням, в
яких оздоровлено 1533 учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій. Для
організації роботи пришкільних таборів було використано 420 тис.грн. (з них
бюджетних 157 тис. грн.). Протягом перебування у таборах всі діти були
охоплені гарячим дворазовим харчуванням з вартістю 20 грн. в день.
В системі позашкільної освіти району працює районний Будинок дитячої
та юнацької творчості імені Миколи Касьяна, еколого-натуралістичний центр,
станція юних туристів, мовна та дитячо-юнацька спортивна школа, які
відкривають гуртки та секції на базах шкіл району, створюючи належні умови
для реалізації творчого потенціалу учнівської молоді. Позашкільною освітою у
2016 році було охоплено 1929 дітей, що становить 51,3% від загального
контингенту учнів. Всього у Будинку творчості працювало 30 гуртків (42

групи) за художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим, науково-технічним,
гуманітарним напрямками, в еколого-натуралістичному центрі – 53 гуртка, в
ДЮСШ – 5 відділень: футбол, волейбол, гандбол, пауерліфтинг, кінний спорт.
Гуртки Будинку дитячої та юнацької творчості працюють на базі
6 загальноосвітніх навчальних закладів, організовано та проведено близько
40 конкурсів та масових заходів, у яких взяли участь понад 1200 учнів.
Забезпечено участь учнів у 10 обласних та 4 всеукраїнських конкурсах.
У гуртках за напрямками районного еколого-натуралістичного центру
займалося 625 дітей.
В обласних конкурсах юннати вибороли 3 призових місця, у
всеукраїнських – 8.
Протягом
2016
року
реалізовано
наступні
проекти:
реконструкція дошкільного навчального закладу в с. Василівка на
25 дітей, використано 1008 тис. грн., в тому числі бюджетні кошти –
898 тис. грн., позабюджетні кошти – 110 тис. грн.;
капітальний ремонт Придніпрянського дошкільного навчального закладу
(відкрито додаткову групу на 25 дітей), використано 390 тис. грн., з них:
300 тис. грн. - кошти районного бюджету, 65 тис. грн. – кошти Придніпрянської
сільської ради, 25 тис. грн. – позабюджетні кошти;
капітальний ремонт Озерського дошкільного навчального закладу
(відкрито додаткову групу на 25 дітей), використано 427 тис. грн., в тому числі
бюджетні кошти - 285 тис. грн., позабюджетні – 142 тис. грн.;
капітальний ремонт спортивних залів Іванівської ЗОШ (використано
156,694 тис. грн. коштів додаткової дотації з обласного бюджету та 200 тис.
грн. коштів районного бюджету), Озерської ЗОШ (використано 100,282 тис.
грн. коштів додаткової дотації з обласного бюджету, 170 тис. грн. коштів
районного бюджету) та Бродщинської ЗОШ (використано 110 тис. грн. коштів
додаткової дотації з обласного бюджету, 130 тис. грн. коштів Бродщинської
сільської ради);
капітальний ремонт актового залу Кобеляцької ЗОШ №2 (використано
387 тис. грн. коштів районного бюджету та 30 тис. грн. коштів Підгорянської
сільської ради);
капітальний ремонт покрівлі Білицької ЗОШ №1 (використано
95 тис. грн. коштів районного бюджету та 100 тис. грн. коштів Білицької
селищної ради);
капітальний ремонт даху ДЮСШ (використано 242,5 тис. грн. коштів
районного бюджету);
замінено вікна на енергозберігаючі в спортивному залі Кобеляцької
ЗОШ №2 (використано 173 тис. грн. додаткової дотації з обласного бюджету);
замінено 16 вікон на енергозберігаючі в Шенгурівській ЗОШ
(використано 67,5 тис. грн. позабюджетних коштів);
капітальний ремонт системи опалення Озерської ЗОШ (використано 500
тис. грн. додаткової дотації з обласного бюджету);
реконструкція покрівлі Кобеляцького навчально – виховного комплексу
№1 (використано 1396,7 тис. грн. коштів державного бюджету та 41,9 тис. грн.
співфінансування з районного бюджету);

будівництво дитячих майданчиків в с. Василівка, с. Шенгури та
с. Григоро- Бригадирівка (використано 149,6 тис. грн. коштів державного
бюджету та 4,5 тис. грн. співфінансування з районного бюджету);
придбано два шкільних автобуси для Білицької №1 та Бутенківської
ЗОШ вартістю 2,4 млн. грн., із них 1,2 млн. грн. – кошти державного бюджету,
500 тис. грн. – кошти районного бюджету та 700 тис. грн. субвенція сільських
рад.
Проведено районний конкурс на кращий проект опорної школи.
Переможцями даного конкурсу визначено Бутенківську та Білицьку №1
загальноосвітні навчальні заклади. В 2016 році виділено освітню субвенцію з
державного бюджету на матеріально - технічне забезпечення опорних закладів
в сумі 3,6 млн. грн. та придбання шкільного автобуса в сумі 967,2 тис. грн.
Крім цього, підготовлено проектно - кошторисну документацію по
реконструкції Бутенківської ЗОШ та подано на конкурсний відбір проектів
регіонального розвитку, які можуть реалізуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку в 2017 році.

Охорона здоров’я
Медичну допомогу населенню надають центральна районна лікарня на
265 ліжок (станом на 31.12.2016 року) та Комунальний заклад «Кобеляцький
центр первинної медико-санітарної допомоги», який включає 10 амбулаторій
загальної практики-сімейної медицини та 43 фельдшерсько-акушерських
пункти.
Протягом 2016 року спільно із депутатським корпусом районної ради,
сільськими головами вдалося залучити значні кошти для поліпшення
матеріально – технічної бази медичних закладів району, проведення ремонтів,
придбання сучасного медичного обладнання.
У сфері медицини реалізовано наступні проекти:
капітальний ремонт Бутенківської амбулаторії загальної практики –
сімейної медицини (використано 344 тис. грн. коштів Бутенківської сільської
ради);
замінено вікна на енергозберігаючі в Шенгурівській амбулаторії
загальної практики – сімейної медицини (використано 60 тис. грн. коштів
Шенгурівської сільської ради);
ремонт Григоро - Бригадирівського, Солошинського і Мотринського
ФАПіВ (використано 65 тис. грн. коштів Григоро - Бригадирівської сільської
ради та 132 тис. грн. коштів районного бюджету);
капітальний ремонт покрівлі Морозівського ФАПу (використано
35 тис. грн. коштів районного бюджету та 35 тис. грн. коштів Озерянської
сільської ради);
капітальний ремонт Канавського ФАПу на суму 243 тис. грн.,
в тому числі кошти обласного бюджету – 25 тис. грн., кошти
районного бюджету – 55 тис. грн., кошти Канавської сільської ради –
163 тис. грн.;

встановлено твердопаливний котел в Радянській та економний газовий
котел в Орлицькій амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини на
загальну суму 25,5 тис. грн. (кошти районного бюджету);
придбано за кошти районного бюджету фетальний доплер,
галогенератор для сольової кімнати на суму 17,7 тис. грн. та ЕКГ – апарат на
суму 50 тис. грн.;
придбано для Кобеляцької центральної районної лікарні апарат для
ультразвукових досліджень загальною вартістю 984 тис. грн. (кошти
районного бюджету 700 тис. грн., благодійна допомога сім’ї Нетцхаммерів з
міста-побратима Зінгена 10 тис. євро);
встановлено 23 енергозберігаючих вікна в Кобеляцькій центральній
районній лікарні на суму 199 тис. грн. (кошти додаткової дотації з обласного
бюджету);
відкрито сольову кімнату в Кобеляцькій центральній районній лікарні,
вартість близько 80 тис. грн. (кошти районного бюджету).
Культура
В галузі культури функціонує 51 клубний заклад, 45 бібліотечних
установ, 2 дитячі музичні школи, 3 музеї.
Протягом 2016 року діяльність культурно-освітніх закладів району була
спрямована на збереження та покращення функціонування існуючої мережі
закладів культури, сприяння діяльності місцевих творчих колективів,
покращення якості надання культурно-мистецьких, музейних та бібліотечних
послуг населенню, відродження та популяризацію народних традицій, звичаїв,
збереження об'єктів культурної спадщини, задоволення духовних потреб
громадян, організацію змістовного дозвілля.

У сфері культури реалізовано наступні проекти:
замінено вікна на енергозберігаючі в Марківському сільському клубі,
використано 28,5 тис. грн. коштів Марківської сільської ради та 15 тис. грн.
додаткової дотації з обласного бюджету;
капітальний ремонт покрівлі та встановлено енергозберігаючі вікна в
Чкалівському сільському клубі, використано кошти з бюджету Підгорянської
сільської ради в сумі 198 тис. грн.;
ремонт покрівлі Павлівського клубу та ремонт приміщення
Бродщинської бібліотеки, використано кошти з бюджету Бродщинської
сільської ради в сумі 212,9 тис. грн.;
утеплення будівлі Білицької дитячої музичної школи, використано
60 тис. грн. позабюджетних коштів;
поточний ремонт Шенгурівського сільського клубу на суму 48 тис.
грн. (кошти Шенгурівської сільської ради);
поточний ремонт музею ім. Кулика на суму 45 тис. грн. (кошти
районного бюджету);

ремонт Білицького будинку культури на суму 200 тис. грн. (кошти
Білицької селищної ради);
замінено вікна на енергозберігаючі в Червоноквітівському сільському
клубі на суму 11,5 тис. грн. (кошти Червоноквітівської сільської ради);
ремонт покрівлі Морозівського сільського клубу на суму 15 тис. грн.
(кошти Озерянської сільської ради);
придбано автобус «Рута» для районного центру культури і дозвілля за
кошти районного бюджету на суму 745 тис. грн.;
придбано 2 котли для Кобеляцької районної бібліотеки, використано
16 тис. грн. додаткової дотації з обласного бюджету.

Фізичне виховання і спорт
В Кобеляцькому районі діє 58 колективів фізкультури: 32 шкільних,
аграрного ліцею, 24 колективи фізкультури сільських громад, ДЮСШ, в якій у
відділеннях волейболу, гандболу, футболу, пауерліфтингу, кінного спорту
займається 567 учнів.
В 2016 році було проведено 39 спортивно-масових заходів, в яких
прийняло участь 3350 учасників.
В районній спартакіаді до Дня фізичної культури та спорту прийняли
участь спортивні делегації 19 колективів фізкультури району - 227 учасників.
В районній спартакіаді серед школярів прийняли участь 1479 учнів в
змаганнях з 12 видів спорту.
В районі всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи займається
5112 чол., з них 3111 чол. учнівської молоді. Для відвідування занять з
фізичної культури та занять в спортивних секціях є 26 спортивних залів,
29 футбольних полів, 12 майданчиків з тренажерним обладнанням, 66 ігрових
майданчиків, з яких 3 міні-футбольних майданчики зі штучним покриттям.
Придбано за кошти районного бюджету м’ячі для колективів
фізкультури сільських громад на суму 50 тис. грн. та футбольну форму для
районної команди «Колос» на суму 40 тис. грн.;
Влаштовано основу під міні – футбольний майданчик із штучним
покриттям у Бутенківській ЗОШ, використано 523 тис. грн. коштів
Бутенківської сільської ради;
Придбано волейбольну форму та волейбольні м’ячі для районної
команди «Колос», використано 12 тис. грн. коштів районного бюджету
та 3 комплекти міні – футбольних сіток та 9 міні – футбольних м’ячів,
використано 10 тис. грн. коштів районного бюджету.
Спортсмени району є переможцями та призерами
обласних,
всеукраїнських та міжнародних змагань з різних видів спорту.

Розвиток системи державних закупівель
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» у 2016 році
бюджетними установами району запроваджено систему електронних закупівель
на базі системи Prozorro.

Організовано навчання та підвищення кваліфікації фахівців з питань
організації та проведення процедури закупівель.
За січень — грудень 2016 року райдержадміністрацією та її структурними
підрозділами проведено 17 процедур закупівель, загальна сума за укладеними
договорами склала 19,6 млн.грн. Загальна сума коштів за укладеними
договорами по закупівлям без застосування процедур склала 15,5 млн.грн.

Регуляторна політика, розвиток малого підприємництва та формування
конкурентного середовища
Регуляторні акти у 2016 році райдержадміністрацією не приймалися.
З метою підтримки малого підприємництва в районі діє Центр надання
адміністративних послуг, у рамках якого працює дозвільний центр та
надаються адміністративні послуги населенню та суб’єктам господарювання.
На даний час надається 73 адміністративні послуги. В зв’язку зі змінами до
законодавства, у 2017 році
передбачається
збільшення
кількості
адміністративних послуг, з 73 до 103.
Із загальної кількості адміністративних послуг 29 надаються безоплатно,
за решту сплачується адміністративний збір та/або державне мито (далі адміністративний збір), у розмірах визначених законодавством. В залежності
від виду адміністративної послуги, адміністративний збір становив від
34 грн. до 140 грн. Термін надання адміністративних послуг становить від
1 до 30 календарних днів.
З 01.06.2016 року надано можливість заявникам подавати до Центру
електронні звернення, які розглядаються начальником відділу в день
надходження.
За 2016 рік до Центру надійшло та опрацьовано 16 426 заяв, що в
порівнянні з 2015 роком менше на 2,3 %.
З 01.10.2016 року кількість адміністративних послуг зменшилася на 4, у
зв’язку з внесенням змін до законодавчих актів, пов’язаних з виготовленням
паспорта громадянина України (при втраті, пошкодженні, викраденні і
оформленні та видачі паспорта громадянина України) та реєстрації/зняття з
реєстрації місця проживання громадян.
У 2016 році виділено з районного бюджету кошти на розвиток центру
в сумі 87,7 тис. грн. Кошти витрачено на придбання офісних меблів,
проведення поточного ремонту кабінетів, придбання офісної техніки, витратних
матеріалів та обладнання для належного функціонування центру.
Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Постійно здійснюється робота щодо підтримки сімей, насамперед тих,
які потребують особливої соціальної уваги.
З метою ведення єдиного обліку багатодітних сімей проведено
паспортизацію багатодітних родин.
На обліку сектору у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації перебувало 370 багатодітних родин, в яких виховувалося
1195 дітей (що на 18 багатодітних сімей та 49 дітей більше в порівнянні з 2015

роком). З них 306 сімей, в яких виховувалося по три дитини, 41 сім”я - по
четверо дітей, 20 сімей – по п”ятеро дітей, дві сім”ї – по шестеро дітей, 1 сім”я восьмеро дітей.
Проводиться робота щодо підтримки сімей, насамперед тих, які
потребують особливої соціальної уваги. Видано 551 посвідчення батьків з
багатодітної сім’ї та 1031 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.
Протягом серпня-вересня проведено обстеження умов проживання
багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей, визначаються їх потреби,
готовність дітей до нового навчального року, осінньо-зимового періоду,
надається допомога з залученням благодійників.
Підтримка сімей, які потребують особливої соціальної уваги,
здійснювалася у взятті участі в рамках обласних акцій: «Великодній кошик»,
«Школярик», «Щастя в дитячих долонях».
Із загальної кількості дітей віком від 7 до 17 років (3847осіб) в районі
забезпечено оздоровленням та відпочинком 1677 дітей, а саме: 144 дітей
забезпечено оздоровленням, 1533 дітей – відпочинком.
Влітку 2016 року в районі працювали 34 дитячих закладів відпочинку з
денним перебуванням, 9 таборів праці і відпочинку, дитячий оздоровчий табір
„Ромашка” в смт. Білики.
У 2016 році на проведення оздоровчої кампанії використано з районного
бюджету 44 тис. 660 грн. (для дітей пільгових категорій) та 21 тис. 434 грн. на
часткову оплату вартості путівки для дітей, які виховуються в сім”ях з дітьми,
21 тис. 434 грн. з обласного бюджету на часткову оплату вартості путівки для
дітей, які виховуються в сім”ях з дітьми, з місцевого бюджету Бутенківської
сільської ради використано 57 тис. 895 грн., з місцевого бюджету Канавської
сільської ради використано 16 тис. 240 грн., з місцевого бюджету
Червоноквітіської сільської ради використано 4 тис. 683 грн. Всього на
придбання путівок використано 166 тис. 346 грн. (у 2015 році з місцевого
бюджету використано 46 тис. 881 грн.).
Соціальний захист
Станом на 01.01.2017 року на обліку в управлінні соціального захисту
населення Кобеляцької райдержадміністрації перебувало 14908 осіб, які мають
право на пільги. Загальна кількість звернень за призначенням усіх видів
соціальної допомоги в 2016 році склала в середньому 9594; загальна кількість
проведених перерахунків усіх видів соціальної допомоги - 14826.
Програмою житлових субсидій в 2016 році скористалося 14246 сімей,
кількість субсидентів зросла в 8,8 рази проти 2014 року.
З метою соціального захисту найбільш вразливих верств населення
виплати різних видів соціальних допомог за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам склали 54,06 млн.грн., пільг -14,17
млн. грн., субсидії - 64,72 млн.грн.
В районі зареєстровано 135 інвалідів війни, в тім числі: 14 інвалідів
війни з числа учасників АТО; 649 учасників бойових дій, в тім числі 493
учасника бойових дій з числа учасників АТО.
В Кобеляцькому районі діє районна Комплексна програма соціального
захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників

антитерористичної операції на 2013-2020 роки (далі- районна Комплексна
програма), в межах якої протягом 2016 року надано одноразову матеріальну
допомогу 31 учаснику АТО та членам їх сімей на загальну суму 150,0 тис. грн.,
а саме: 14 потерпілим (пораненим) учасникам АТО – на загальну суму 80,0 тис.
грн., 4 учасникам бойових дій та 5 членам сімей учасників АТО, які
перебувають в скрутному становищі -39,0 тис. грн., 1 інваліду війни – 10,0 тис.
грн., 1 дружині загиблого військовослужбовця – 15,0 тис. грн., 6 дітям (до 18
років) по 1 тис. грн. до 1 вересня на загальну суму 6,0 тис. грн.
В 2016 році за рахунок коштів місцевих бюджетів встановлена
додаткова пільгова знижка плати за користування житлово-комунальними
послугами в розмірі 50% в межах соціальної норми для 12 членів сімей
загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО.
В Кобеляцькому районі впроваджено механізм надання послуг для
вирішення проблем, в тім числі щодо своєчасного отримання державних
соціальних гарантій демобілізованими військовослужбовцями, які проходили
військову службу в районах проведення АТО за принципом «Єдиного вікна»,
згідно якого управлінням налагоджено тісну співпрацю з районним центром
соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді, центральною районною лікарнею,
Комунальним закладом «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної
допомоги», районним військовим комісаріатом, Кобеляцьким районним
центром зайнятості.
Протягом 2016 року забезпечено путівками на санаторно-курортне
лікування 12 учасників бойових дій та 1 інваліда війни з числа учасників АТО,
отримали послуги професійної реабілітації (пройшли курси водія) - 5 осіб,
послуги психологічної реабілітації в санаторіях -15 осіб.
На виконання районної Комплексної програми в 2016 році надано
адресну грошову допомогу 160 учасникам ліквідації наслідків на ЧАЕС 1 та 2
категорії, 14 дружинам померлих учасників, 1 дитині-інваліду на загальну суму
124,0 тис. грн.
В Кобеляцькому районі діяла районна Програма відшкодування
компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на
приміських маршрутах загального користування автомобільним (залізничним)
транспортом на 2016 рік, в межах якої проведено відшкодування на загальну
суму 272,3 тис. грн., в т.ч. із залученням коштів селищного та сільських
бюджетів. Управлінням забезпечено щоденне приймання заяв і проїзних
квитків від громадян для виплати за проїзд автомобільним транспортом на
міжміських та міжобласних маршрутах ( 222 особи/668 проїздів).
З 2016 року управлінням проводиться закупівля путівок для санаторнокурортного лікування інвалідів загального захворювання, на обліку перебуває
224 особи, путівок придбано на суму 78,8 тис. грн.
Управлінням проводиться щоденне редагування існуючих та внесення
нових даних в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених
осіб ( 701 особа), з червня 2016 року по особових справах внутрішньо
переміщених осіб опрацьовано інформацію про наявність депозитних вкладів,
нерухомого майна, достовірність паспортних даних, здійснено перевірку
термінів відсутності ВПО за фактичним місцем проживання згідно даних
Прикордонслужби про перетин кордону, та за результатами опрацьованих
списків Мінфіну винесено на розгляд районної комісії питання щодо

продовження або припинення всіх видів соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам.
В
районі
функціонує
територіальний
центр
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), який обслуговує 3848 громадян
похилого віку та інвалідів. Проведено реконструкцію будівлі територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), використано з
районного бюджету 299 тис. грн.
Заробітна плата
За статистичними даними середньомісячна заробітна плата працівників
Кобеляцького району за 2016 рік склала 4127 грн., що на 29,2 % більше в
порівнянні з 2015 роком та в 2,6 рази перевищує рівень мінімальної
заробітної плати.
За статистичними даними станом на 01.01.2017 року заборгованість із
виплати заробітної плати по району складала 108,5 тис.грн., борг має ТОВ
«Гадячсир».
Бюджет
Доходи
Бюджет району за доходами загального та спеціального фондів бюджету
(з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 2016 рік склав 348 млн. 661,1
тис. грн. Понад план надійшло 15 млн. 882,8 тис. грн. В порівнянні з 2015
роком обсяг надходжень збільшився на 95 млн. 117,7 тис. грн.
Базової дотації з державного бюджету отримано 3 млн. 4,5 тис. грн., що
відповідає запланованому.
Стабілізаційної дотації надійшло в сумі 1 млн. 420,9 тис. грн.
Іншої додаткової дотації з обласного бюджету отримано в сумі 2 млн.
563,5 тис. грн.
Субвенцій з державного бюджету на надання пільг окремим категоріям
громадян та субсидій населенню, виплату допомоги сім’ям з дітьми та на дітей
– сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування отримано – 132 млн. 763,8
тис. грн., що становить 99,9 % до затвердженого.
Субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об”єктів спільного користування передано між
місцевими бюджетами у сумі 512,8 тис. грн., або 100 %.
Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло
48 млн. 133,5 тис.грн., що відповідає запланованому.
Медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам отримано
в сумі 26 млн. 874,5 тис.грн., відповідно до планових показників.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій надійшло 1
млн. 541,6 тис. грн.
Іншої субвенції по загальному фонду надійшло 7 млн. 984,3 тис. грн., або
89,3 %; іншої субвенції по спеціальному фонду отримано 6 млн. 576,1 тис. грн.

Планові показники за доходами загального та спеціального фонду (без
урахування міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 116 млн. 806,4 тис.
грн., при плані 98 млн. 436,0 тис. грн. або 118,7 %. Понад план надійшло 18
млн. 370,4 тис. грн. За 2015 рік податків та зборів до бюджету було отримано
78 млн. 62,7 тис. грн., що менше звітного року на 38 млн. 743,7 тис. грн.
До загального фонду бюджету району отримано податкових та
неподаткових надходжень в сумі 109 млн. 598,2 тис. грн., при уточненому плані
91 млн. 650,7 тис. грн., що на 17 млн. 947,5 тис. грн. більше плану (119,6 %). В
порівнянні з 2015 роком обсяг надходжень збільшився на 40 млн. 512,8 тис.
грн.
З 29 місцевих бюджетів району виконання затверджених планових
показників доходної частини бюджету загального фонду забезпечили всі
органи місцевого самоврядування.
Надходження до спеціального фонду району за 2016 рік (без урахування
трансфертів, а саме іншої субвенції) становлять 7 млн. 208,2 тис. грн., або 106,2
% до планових асигнувань на рік з урахуванням змін.
До складу спеціального фонду входять: екологічний податок – 85,0 тис.
грн., збір за забруднення навколишнього природного середовища – 0,1 тис.
грн., грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та
іншої діяльності – 27,2 тис. грн.; власні надходження бюджетних установ – 6
млн. 60,3 тис. грн.; цільові фонди – 460,5 тис. грн.; надходження бюджету
розвитку,
а
саме:
кошти
від
продажу
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або
комунальній власності – 44,4 тис. грн., кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або
комунальній власності з розстроченням платежу – 538,6 тис. грн.

Видатки
Видаткова частина зведеного бюджету району за загальним та
спеціальним фондом освоєна у сумі 337 млн. 677,6 тис. грн., що більше
показника за 2015 рік на 89 млн. 224,6 тис. грн. Видатки загального фонду
складають 297 млн. 473,6 тис. грн. Видатки спеціального фонду бюджету
становлять 40 млн. 204,0 грн.
Фінансування головних розпорядників коштів місцевих бюджетів по
загальному фонду проводилось відповідно до затверджених показників
бюджету району та помісячного розпису, в першу чергу на захищені статті та
на видатки пов'язані з забезпеченням функціонування бюджетних установ
району, а саме: на оплату праці спрямовано – 109 млн. 573,4 тис. грн., або на
5,2 % більше відповідних видатків за 2015 рік (104 млн. 199,3 тис. грн.), на
продукти харчування використано – 1 млн. 939,7 тис. грн., або на 292,2 тис. грн.
більше видатків 2015 року, на оплату енергоносіїв – 14 млн. 983,5 тис. грн., або
на 852,8 тис. грн. більше витрат попереднього року, на придбання пільгових
медикаментів, медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано 1 млн.
987,5 тис. грн., або більше минулого року на 1 млн. 183,6 тис. грн.

На
утримання
виконавчих
комітетів
органів
місцевого
самоврядування на 2016 рік затверджено бюджетні асигнування з
урахуванням змін у сумі 20 млн. 876,3 тис. грн., використано 18 млн. 989,6 тис.
грн. (91%). Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків займають
витрати на заробітну плату з нарахуваннями – 14 млн. 688,4 тис. грн., або
77,3%, придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю – 2 млн. 353,6
тис. грн. (12,4%), оплату комунальних послуг – 869,0 тис. грн., або 4,6%.
Фактична чисельність працівників виконавчих комітетів місцевих рад складає
193,25 одиниці з фактичним фондом оплати праці - 12 млн. 117,6 тис. грн.
Середній розмір заробітної плати одного працівника за 2016 рік складає 5 225
грн.
На галузь “Місцева пожежна охорона” за рахунок коштів сільських та
селищного бюджету спрямовано 865,8 тис. грн. на утримання та фінансову
підтримку Озерянської та Білицької місцевих пожежних команд.
На утримання закладів галузі „Освіта” району за 2016 рік спрямовано
кошти в сумі 68 млн. 294,2 тис. грн., що становить 99% до уточненого плану
звітного року. Із загальної суми видатків на утримання установ освіти, видатки
на оплату праці з нарахуваннями склали 52 млн. 480,7 тис. грн., що становить
76,8% загального обсягу видатків, на інші захищені статті бюджету
спрямовано – 11 млн. 68,3 тис. грн.
Касові видатки на фінансування дошкільних навчальних закладів
становлять 11 млн. 847,6 тис. грн., що складає 17,3 % загального обсягу
видатків на галузь “Освіта”. На придбання продуктів харчування використано
686,6 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії – 1 млн. 776,1 тис. грн., на оплату
праці – 8 млн. 260,4 тис. грн.
Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за звітний
період склали 51 млн. 867,2 тис. грн., що становить 75,9% загального обсягу
видатків на галузь. На заробітну плату використано 40 млн. 180,8 тис. грн., на
продукти харчування – 1 млн. 60,3 тис. грн., на енергоносії – 7 млн. 333,4 тис.
грн.
По галузі "Освіта" отримують заробітну плату 1 222,25 одиниці.
Середня заробітна плата одного працівника за звітний період становить – 2 936
грн.
Крім того, по галузі проведені видатки за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування батькам – вихователям і
прийомним батькам у сумі 1 млн. 161,2 тис. грн.
План видатків на утримання закладів по галузі „Охорона здоров’я” на
звітний період складає 34 млн. 134,3 тис. грн., використано 33 млн. 639,4 тис.
грн., або 98,6% до уточненого плану.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями медичних працівників і
обслуговуючого персоналу в кількості 644,25 фактично зайнятих штатних
одиниць склали 26 млн. 204,7 тис. грн. Середня заробітна плата по галузі
становить 2 793 грн. Питома вага видатків на оплату праці складає 78% від
загального обсягу витрат. Видатки на медикаменти та пільгові медикаменти
склали 1 млн. 976,5 тис. грн., продукти харчування – 192,8 тис. грн., енергоносії
та комунальні послуги – 3 млн. 137,6 тис. грн.

Видатки на галузь ”Соціальний захист та соціальне забезпечення”,
при уточненому плані 139 млн. 366,2 тис. грн. виконано у сумі 138 млн. 480,2
тис. грн., або на 99,4%.
У складі видатків найбільшу питому вагу (94,2%) займають видатки на
надання пільг, субсидій окремим категоріям громадян, допомоги сім"ям з
дітьми та малозабезпеченим сім"ям, дітям – інвалідам та інвалідам з дитинства,
які проведено за рахунок субвенцій з державного бюджету у сумі 131 млн.
602,6 тис. грн. За рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету надано
пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи на суму 22,3 тис. грн., на поховання учасників
бойових дій та інвалідів війни витрачено 10,5 тис. грн. За рахунок коштів
районного бюджету надано інших пільг на суму 102,5 тис. грн.
Крім того, за звітний період у бюджеті району проведені видатки на
компенсацію пільгових перевезень автотранспортом за рахунок субвенцій з
селищного, двох сільських бюджетів та коштів районного бюджету у сумі 152,4
тис. грн., та пільговий проїзд залізничним транспортом – 120,0 тис. грн.
На утримання територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) витрачено 4 млн. 498,0 тис. грн., або 99,9%.
На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
використано планових асигнувань у сумі 221,8 тис. грн., на заходи центру
спрямовано – 1,2 тис. грн., на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей –
120,2 тис. грн. (оздоровлено 45 дітей).
Видатки на виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам,
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
проведено у сумі 178,0 тис. грн.; 117,0 тис. грн. – на фінансову підтримку
громадських організацій інвалідів і ветеранів (міська програма підтримки
діяльності ради міської організації ветеранів – 29,1 тис. грн.; районна програма
підтримки діяльності районної організації ветеранів – 54,9 тис. грн., програма
підтримки громадської організації “Захист дітей війни” – 9,0 тис. грн., програма
підтримки районної Спілки ветеранів Афганістану - 24,0 тис. грн.); на
оздоровлення військовослужбовців, учасників антитерористичної операції –
204,9 тис. грн., на заходи районної Комплексної програми соціального захисту
осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної
операції спрямовано 602,9 тис. грн., надано матеріальної допомоги потерпілим
(пораненим, померлим) та членам сімей осіб, учасників антитерористичної
операції, надання одноразової допомоги за рахунок коштів місцевих бюджетів 798,4 тис. грн.
За 2016 рік обсяг видатків на галузь “Житлово-комунальне
господарство” складав 4 млн. 727,3 тис. грн., з яких дотацій житловокомунальному господарству надано 537,1 тис. грн. (міський бюджет – 73,4 тис.
грн., селищний бюджет – 325,4 тис. грн., сільський бюджет Бутенківської с/р –
138,4 тис. грн.), на благоустрій міст, сіл, селищ використано 4 млн. 19,9 тис.
грн.
Плановий обсяг видатків по галузі “Культура і мистецтво” за звітний
період складає 11 млн. 692,3 тис. грн., використано - 11 млн. 637,9 тис. грн., або
99,5%. Витрати на оплату праці з нарахуваннями працівників культури
становлять 9 млн. 343,7 тис. грн., або 80,3 % обсягу витрат на утримання

установ галузі. Середній розмір заробітної плати працівників культури склав 3
300 грн. (192,5 ставок). На оплату комунальних послуг та енергоносіїв
спрямовано 837,4 тис. грн.
На утримання бібліотек району за звітний період використано 2 млн.
517,8 тис. грн., або 100 % кошторисних призначень.
Музеї профінансовано у сумі 282,0 тис. грн.
На фінансування будинків культури, клубів та інших закладів клубного
типу використано 4 млн. 531,9 тис. грн., або виконано кошториси установ на
99,2%.
Школи естетичного виховання дітей профінансовано у сумі 3 млн. 898,8
тис. грн., що становить 33,5% загального обсягу витрат на галузь „Культура і
мистецтво”.
На інші культурно – освітні заклади і заходи використано 407,4 тис. грн.
На галузь “Засоби масової інформації” за звітний період використано
бюджетних коштів у сумі 245,0 тис. грн. (на надання фінансової підтримки
редакції районної газети “Колос” – 215,0 тис. грн., на книговидання – 30,0 тис.
грн.).
По галузі ”Фізична культура і спорт” касові видатки склали 3 млн.
298,8 тис. грн., або 95,7% до плану. На утримання та навчально – тренувальну
роботу дитячо – юнацької спортивної школи використано 1 млн. 465,0 тис. грн.
Середній розмір заробітної плати працівників школи складає 2 240 грн.
На підтримку спортивних споруд та утримання апарату РО ВФСТ
“Колос” використано 350,3 тис. грн., на проведення навчально – тренувальних
зборів і змагань спрямовано – 638,8 тис. грн.
Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань та інші видатки
на галузь селищним та сільськими бюджетами профінансовано у сумі 844,7
тис. грн.
Сільськими бюджетами проведено оплату послуг по землеустрою на
суму 3,7 тис. грн.
На проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг місцевого значення за рахунок коштів
загального фонду місцевих бюджетів (в тім числі обласного, районного
бюджетів) використано кошти у сумі 6 млн. 593,4 тис. грн.
Видатки
на
проведення
природоохоронних
заходів
РЛП
"Нижньоворсклянський" профінансовано у сумі 622,5 тис. грн., або 100% до
плану.
Інші видатки бюджету району за звітний рік складають 1 млн. 217,2 тис.
грн. (утримання районного трудового архіву – 212,1 тис. грн., на виконання
заходів районної програми фінансової підтримки комунального підприємства
Кобеляцької районної ради Полтавської області «Бюро технічної
інвентаризації» на 2016 рік використано – 40,0 тис. грн., на заходи Програми
забезпечення надання адміністративних послуг Кобеляцькою районною
державною адміністрацією на 2016 – 2018 роки – 179,3 тис. грн., Програми
забезпечення виконання заходів з підготовки, організації та проведення
мобілізації людських і транспортних ресурсів на території Кобеляцького
району на 2015 - 2017 роки – 66,7 тис. грн., Програми створення та
використання місцевого матеріального резерву Кобеляцького району на 2015 –
2017 роки – 95,2 тис. грн., місцевої цільової Програми розвитку цивільного

захисту Кобеляцького району на 2016 – 2020 роки – 14,1 тис. грн., Програми
зайнятості населення Кобеляцького району на 2013- 2017 роки – 22,6 тис. грн.,
Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Кобеляцького району за
пріоритетними напрямками до 2020 року – 3,1 тис. грн. ( за рахунок коштів
іншої субвенції з обласного бюджету), сільські програми охорони громадського
порядку – 73,7 тис. грн., оплата за виготовлення проектної документації – 1,6
тис. грн., інші – 523,0 тис. грн.).
Використання коштів спеціального фонду бюджетних установ району за
2016 рік складає 40 млн. 204,0 тис. грн. Із загального обсягу видатків
спеціального фонду, поточні видатки проведено на суму 3 млн. 677,2 тис. грн.,
капітальні видатки проведено на суму 36 млн. 526,8 тис. грн. В складі видатків
спеціального фонду бюджету, видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих
як плата за послуги, що надаються бюджетними установами складають – 3 млн.
725,3 тис. грн., за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних
надходжень – 2 млн. 407,4 тис. грн., видатки, проведені за рахунок доходів
спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки
становлять 34 млн. 71,3 тис. грн.
Використання коштів державного бюджету на утримання Кобеляцької
райдержадміністрації
Кошторисом на 2016 рік видатки з державного бюджету на утримання
Кобеляцької райдержадміністрації склали 5986,9 тис.грн., в тому числі:
на заробітну плату – 4656,3 тис.грн., нарахування на заробітну плату - 1002,2
тис. грн., на енергоносії — 294,6 тис.грн., на відрядження - 7,7 тис.грн., на
канцтовари та матеріали - 4,2 тис.грн.
Кошти, які передбачені кошторисом на 2016 рік, використано на 99,8%
(не використані кошти в сумі 10 тис. грн. на оплату енергоносіїв, нарахування
на заробітну плату та оплату інших послуг).
В порівнянні з 2015 роком видатки на утримання Кобеляцької
райдержадміністрації збільшилися на 38,7% (за рахунок збільшення
кошторисних призначень на заробітну плату в зв”язку з набранням чинності з
01.05.2016 року нового Закону „Про державну службу”).
Виділено в 2016 році з районного бюджету на Програму забезпечення
виконання Кобеляцькою районною державною адміністрацією делегованих їй
районною радою повноважень на 2016-2017 роки кошти в сумі 179,3 тис. грн.
для оплати послуг по впорядкуванню архівних документів, зв’язку, ремонту
оргтехніки, придбання канцелярських товарів та програмного забезпечення.
Аналіз організаційної структури райдержадміністрації
До структури Кобеляцької районної державної адміністрації входять 13
структурних підрозділів та апарат райдержадміністрації, а саме:
- Управління соціального захисту населення;
- Відділ агропромислового розвитку;
- Відділ освіти;
- Відділ з питань надання адміністративних послуг;

-

Відділ з питань надання реєстраційних послуг;
Служба у справах дітей;
Сектор культури і туризму;
Сектор житлово-комунального господарства, інфраструктури,
будівництва, містобудування та архітектури;
Архівний сектор;
Сектор економічного розвитку і торгівлі;
Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту;
Сектор з питань цивільного захисту;
Фінансове управління.

Протягом 2016 року, відповідно до вимог чинного законодавства, в
структурі Кобеляцької райдержадміністрації відбулися наступні зміни:
- створено відділ з питань надання реєстраційних послуг Кобеляцької
районної державної адміністрації;
- створено сектор з питань цивільного захисту Кобеляцької районної
державної адміністрації.
Децентралізація
Одна з найбільш обговорюваних нині реформ — децентралізація влади і
об’єднання громад. Кобеляцькою районною державною адміністрацією
постійно проводяться «круглі столи», виїзні прийоми та зустрічі безпосередньо
в громадах, на яких надається інформація про переваги та нові можливості, які
отримають об’єднані громади. Тільки рішеннями сесій місцевих рад буде
вирішуватися, які громади об’єднаються. При об’єднанні мають бути враховані
чотири основні фактори: економічна спроможність, доступність послуг,
наявність матеріальної бази і кадрове забезпечення. В області деякі райони вже
розпочали процес об”єднання та отримали кошти з державного бюджету для
розвитку своїх територій.
У нас в районі наразі триває процес об”єднання Бутенківської сільської
ради з Дрижиногреблянською. Орієнтовно в травні – червні поточного року
відбудуться вибори в Бутенківській об’єднаній територіальній громаді.

Інформація про роботу територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади
Кобеляцьке об’єднане управління Пенсійного фонду
Основними завданнями управління Пенсійного фонду є реалізація
державної політики з питань пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які
підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та
інші завдання, визначені законом.
Протягом 2016 року в повному обсязі та у законодавчо визначені терміни
профінансовано виплату пенсій та грошової допомоги 14016 пенсіонерам
району. Загальна сума видатків для виплати пенсій та грошової допомоги
склала 255 622 тис. грн., середній розмір пенсії склав 1469 грн. 08 коп., місячна
потреба коштів на виплату пенсій становить 22,6 млн. грн.

В 2016 році працівниками управління жителям Кобеляцького району
призначено 640 пенсій та здійснено 3568 індивідуальних перерахунків.
Надходження власних коштів для виплати пенсій по Кобеляцькому району
становить 927,7 тис. грн.
Протягом року на особистому прийомі отримали консультації та
роз’яснення щодо норм пенсійного законодавства 6129 жителів району.
Основним джерелом наповнення бюджету фонду є надходження єдиного
соціального внеску, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування. За 2016 рік від платників Кобеляцького району надійшло
55851,5 тис. грн.
Надходження власних коштів до Кобеляцького об’єднаного управління
Пенсійного фонду України становить 1209,7 тис. грн., або 115,5% від
планових показників.
В державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального
страхування внесено 927,8 тис. відомостей щодо застрахованих осіб району.
Протягом 2016 року щомісячно завантажено звіти понад 400 страхувальників
Кобеляцького району щодо близько 5 тисяч застрахованих осіб.
Відділ статистики
Відділом статистики у Кобеляцькому районі, який є відокремленим
структурним підрозділом Головного управління статистики у Полтавській
області, проводиться відповідна робота щодо реалізації в межах наданих
повноважень державної політики у сфері статистики.
Основними завданнями відділу є збирання, опрацювання, аналіз,
поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо
масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів,
що відбуваються в районі. За 2016 рік спеціалістами відділу опрацьовано 5686
звітів ( відповідно звітне навантаження на одного працівника - 1895).
Відділ здійснює методологічне керівництво погосподарським обліком у
сільських населених пунктах.
Відповідно до Закону України “ Про державну статистику” відділом
забезпечується збереження та захист статистичної інформації, дотримується її
конфіденційність.
З метою організації державних статистичних спостережень та
поліпшення взаємодії з респондентами відділом готуються:
- повідомлення (нагадування) респондентам про участь у державних
статистичних спостереженнях (за звітний рік підготовлено 16 листів
організаційного характеру);
- введено в практику: надання на безоплатній основі консультацій тим
респондентам, які були вперше залучені до проведення державного
статистичного спостереження (за 2016 рік надано 82) та надання допомоги
(консультативної підтримки) респондентам щодо проведення державних
статистичних спостережень (надано 5);
- готуються інструктивні та методичні листи з питань запровадження
нових/внесення змін до чинних державних статистичних спостережень ( за
звітний рік підготовлено 5);

- значна за обсягом інструктивно – роз’яснювальна робота здійснюється
у період збору (прийому) звітності;
- з метою покращення якості звітів та звітної дисципліни працівники
відділу постійно на платній основі надають консультації, проводять
інструктивні наради з питань обліку та звітності (відповідно за 2016 рік надано
58 консультацій та проведено 3 наради).
За результатами збирання державної статистичної та фінансової
звітності спеціалісти відділу 118 респондентам підготували та направили 265
оглядових листів.
На запити користувачів статистичної інформації протягом року
направлено 15 відповідей щодо статистичних продуктів (тобто інформації
різного характеру : по населенню, середній урожайності сільськогосподарських культур, заборгованості перед працівниками по заробітній платі).
Відділ статистики здійснює ведення Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України у Кобеляцькому районі та використання
його даних, тобто надає користувачам відомості з ЄДРПОУ (за 2016 рік – 13).
Одним із приоритетних напрямків розвитку державної політики у сфері
статистики є використання новітніх інформаційних та телекомунікаційних
технологій. Підтвердження цьому є функціонування системи електронної
звітності, яка з січня 2010 року впроваджена в органах державної статистики і
призначена для спрощення процедури подання статистичної та фінансової
звітності респондентами – протягом року відділом залучено до звітування
електронним зв’язком 42 респонденти.
Управління Держпродспоживслужби
10 березня 2016 року утворено управління Держпродспоживслужби в
Кобеляцькому районі шляхом реорганізації управління ветеринарної медицини
в Кобеляцькому районі та Кобеляцького міжрайонного управління Головного
управління Держсанепідслужи в Полтавській області.
До складу управління Держпродспоживслужби входить відділ
безпечності харчових продуктів та ветеринарії та відділ державного нагляду за
дотриманням санітарного законодавства.
Відділ безпечності харчових продуктів та ветеринарії нараховує - 402
підконтрольних об’єкти.
Фахівцями управління у сфері безпечності харчових продуктів та
ветеринарії в 2016 році проведено 11 позапланових заходів зі здійснення
державного нагляду (контролю). Із проведених позапланових заходів 10
стосувалось здоров’я та благополуччя тварин, 1 – якості кормів.
За 2016 рік проведено державну реєстрацію потужностей операторів
ринку, які здійснюють виробництво та обіг харчових продуктів – 402
потужності, в тім числі видано 1 експлуатаційний дозвіл на потужність з
виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів та
кормів.
Фахівцями відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарії
проведено державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за
виконанням Планів державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів
та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах

тваринного походження на підконтрольних об’єктах. Всього за рік відібрано
для моніторингових досліджень 22 зразки продукції тваринного походження,
позитивних випадків не виявлено.
Рішенням ДНПК № 3 від 23 листопада 2016 року при Полтавській
облдержадміністрації
та №3 від 23 листопада 2016 року Кобеляцької
райдержадміністрації оголошено територію урочищ «Фені» - ГригороБригадирівської сільської ради та «Чичеріно» - Світлогірської сільської ради, МРГ
«Тахтаївське» ВАТ «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату»
неблагополучною щодо африканської чуми свиней і встановлено карантин.
Розроблено План заходів щодо ліквідації африканської чуми свиней на території
мисливсько-рибальського господарства «Тахтаївське» ВАТ «Полтавського гірничозбагачувального комбінату» Світлогірської та Григоро Бригадирівської сільських
рад та недопущення її поширення на території Кобеляцького району, визначено зони
захисту та нагляду.
Всього, з часу встановлення карантину, з 23 листопада по 1 січня 2017
року було обстежено 9068 дворів в 101-му населеному пункті району. З них
утримувало свиней – 2754 приватних господарства, оглянуто та обліковано
6789 голів. Проведено 9203 роз’яснювальних бесід з населенням району та
розповсюджено 2470 інформаційних листівок. Надруковано в засобах масової
інформації 7 матеріалів з питання ліквідації та профілактики АЧС.
Під контролем відділу державного нагляду за дотриманням санітарного
законодавства управління Держпродспоживслужби в Кобеляцькому районі
знаходиться 892 об’єкти.
На території району для забезпечення населення питною водою працює 36
господарсько-питних водопроводів, з них 3 комунальні (Кобеляцький
комунальний водопровід, Світлогірський і Білицький водопроводи), 4 відомчі
та 29 сільських, які забезпечують 60% населення району питною водою, 40%
населення користуються водою шахтних колодязів. На протязі року планово
було перевірено 3 комунальні водопроводи (Кобеляцький, Білицький та
Світлогірський).
Проведено 46 перевірок комісійно із фахівцями райдержадміністрації та
відділу освіти щодо проходження оздоровчої компанії в районі. Перед
початком нового навчального року в районі була створена комісія з прийому
навчальних закладів. Комісійно було перевірено та надано дозвіл 23 дитячим
навчальним закладам та 33 загальноосвітнім школам.
В 2016 році завдяки проведеній санітарно-освітній роботі, направленій на
профілактику інфекційної захворюваності, не було зареєстровано жодного
спалаху серед населення району.
Працівники управління на протязі 2016 року приймали участь у 6 нарадах,
підготували для друку в районну газету «Колос» 2 статті, провели 6 лекцій, та
129 бесід на тему профілактики інфекційної захворюваності та дотримання
санітарного законодавства.
Центр зайнятості
Кобеляцький районний центр зайнятості є робочим органом виконавчої
дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування

України на випадок
безробіття та виконує завдання і функції у сфері
зайнятості населення, трудової міграції та соціального захисту від безробіття та
надає ряд соціальних послуг, зокрема:
сприяння працевлаштуванню осіб, які шукають роботу;
забезпечення роботодавців трудовим потенціалом;
організація та забезпечення участі зареєстрованих безробітних у
громадських чи інших роботах тимчасового характеру;
професійне
навчання,
перепідготовка,
підвищення
кваліфікації
зареєстрованих безробітних відповідно до здібностей та з урахуванням потреб
ринку праці;
активізація підприємницької ініціативи та самозайнятості населення
шляхом здійснення в установленому порядку виплати одноразово допомоги по
безробіттю для організації підприємницької діяльності;
стимулювання роботодавців до легалізації найманої праці та інше.
Протягом 2016 року послугами служби зайнятості скористалося 2819
безробітних осіб, з них працевлаштовано за направленням служби зайнятості
1390 осіб. Також, із загальної чисельності працевлаштованих, 3 чол. отримали
допомогу по безробіттю одноразово та розпочали підприємницьку діяльність.
Для забезпечення вимог роботодавців у висококваліфікованих
працівниках
службою зайнятості організовано професійне навчання,
перенавчання та підвищення кваліфікації 406 безробітних.
Крім цього, центр зайнятості забезпечує організацію та проведення
громадських та інших робіт тимчасового характеру. Протягом 2016 року до
участі в таких роботах залучено 910 незайнятих громадян, з них 460 чол. брали
участь у тимчасових роботах та 450 чол. - в громадських роботах.
З початку року 15 роботодавців отримали компенсацію витрат в розмірі
єдиного соціального внеску, працевлаштувавши 21 безробітну особу на
новостворені робочі місця.
Відділ Держгеокадастру
Завданням відділу Держгеокадастру є реалізація повноважень
Держгеокадастру України на території Кобеляцького району.
Відділом у 2016 році згідно Закону України «Про Державний земельний
кадастр» надано адміністративних послуг:
державна реєстрації земельної ділянки – 3001;
внесення до Державного земельного кадастру відомостей ( змін до них) 44;
надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: витягів з
Державного земельного кадастру про земельну ділянку – 3053;
надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру,
кадастрової карти (плану) – 391;
надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
викопіювання з кадастрової карти ( плану) – 419;
виправлення технічних помилок у відомостях Державного земельного
кадастру, які було допущено не з вини органу, що здійснює його ведення – 76;

видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки - 623;
видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до
Державного фонду документації із землеустрою – 31;
видача висновку про погодження документації із землеустрою - 254;
виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного
кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення – 370;
надання інформації про вартість земельних ділянок в кількості 1308
довідок, в тому числі витягів з технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів – 623 шт.;
видано довідок з кількісного обліку земель про наявність та розподіл їх за
власниками земель, землекористувачами, угіддями – 423 довідки.
Відділ державної виконавчої служби
Кобеляцький районний відділ державної виконавчої служби Головного
територіального управління юстиції в Полтавській області забезпечує
виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), визначених у Законі
України «Про виконавче провадження».
Протягом 2016 року у провадженні державних виконавців перебували
4239 виконавчих документи на загальну суму 29800949 грн. У 2016 році
завершено 2778 виконавчих провадження (65,5%) на суму 11732108 грн.
(39,4%). Фактично виконано 1025 виконавчих проваджень (24,2%) на суму
2322628 грн. (7,8%).
На користь бюджету виконано 347 виконавчих провадження (8,2%) на
суму 540079 грн. (1,8%).
Додатково відділом стягнуто виконавчих витрат – 30774 грн. та
виконавчого збору – 113255 грн.
Порівняно з 2015 роком відзначається покращення показників щодо
фактичного виконання виконавчих документів.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
Кобеляцький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління юстиції у Полтавській області здійснює
державну реєстрацію актів цивільного стану. За 2016 рік проведено:
державна реєстрація актів цивільного стану:
народження – 317, з них 103 по відділу ДРАЦС, по сільських (селищній) радах214,
смерть – 930, з них 196 по відділу ДРАЦС, по сільських (селищній) радах-734,
шлюб – 189, з них 135 по відділу ДРАЦС, по сільських (селищній) радах-54,
розірвання шлюбу – 23,
зміна імені - 11,
поновлення актових записів – 7.
Кількість проведених урочистих реєстрацій:

народжень – 11;
шлюбів – 77, з них по відділу ДРАЦС – 62, по сільських (селищній) радах –15.
Кількість розглянутих справ про внесення змін в записи актів цивільного стану
– 24.
Кількість проставлених в актових записах про шлюб відміток про розірвання
шлюбу на підставі рішення суду - 93.
Кількість виданих витягів з Реєстру – 596, з них:
- кількість витягів з Реєстрів, виданих безоплатно – 472;
- кількість виданих витягів з Реєстрів зі стягненням плати – 124.
Кількість звернень громадян за наданням додаткових платних послуг усього –
181.
Загальна сума держмита, справленого за державну реєстрацію актів цивільного
стану та видачу повторних свідоцтв – 780,13 грн.
Управління державної казначейської служби
Основним завданням управління Державної
казначейської служби
України у Кобеляцькому районі (далі-управління Казначейства) є реалізація
державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів
і відповідно до покладених на нього завдань:
- здійснює через систему електронних платежів Національного банку України
розрахунково- касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних
коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів;
- здійснює контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні
надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів за цими
зобов”язаннями;
- забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних
коштів;
- здійснює безспірне списання коштів державного та місцевих бюджетів на
підставі рішення суду;
- здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до
бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень
бюджету;
- здійснює попередження учасників бюджетного процесу про неналежне
виконання бюджетного законодавства;
- у межах своїх повноважень контролює бухгалтерський облік і звітність
державного та місцевого бюджетів.
В управлінні Казначейства
станом на 01 січня 2017 року
обслуговуються:
- 12 розпорядників бюджетних коштів, які фінансуються з державного
бюджету;
- 63 розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які фінансуються з
місцевого бюджету.

До доходів Державного бюджету України від району за 2016 рік
зараховано податків, зборів та обов’язкових платежів в сумі 87292,4 тис.грн., в
тому числі до загального фонду надійшло 86137,3тис.грн., до спеціального
фонду зараховано 1155,1 тис.грн.
За 2016 рік для проведення видатків розпорядникам коштів Державного
бюджету відкрито асигнувань по загальному фонду на загальну суму 88 432,4
тис.грн, касові видатки по загальному фонду державного бюджету за
відповідний період становлять 83547,0тис.грн.
До доходів місцевих бюджетів за 2016 рік зараховано податків, зборів та
обов’язкових платежів в сумі 348766,10 тис.грн., в тому числі до загального
фонду надійшло 334981,8тис.грн., до спеціального фонду зараховано 13784,3
тис.грн.
Касові видатки проведені розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів місцевого бюджету за 2016 рік становлять 337677,5 тис.грн, в тому
числі по загальному фонду - 297473,6 тис.грн, по спеціальному фонду - 40203,9
тис.грн. (з них капітальні видатки становлять 36526,8тис.грн.).
Протягом 2016 року виконано висновків Кобеляцького відділення
Кременчуцької ОДПІ щодо повернення помилково та/або зайво сплачених до
бюджетів платежів в кількості - 261 на загальну суму 861,9тис.грн. та
відшкодувано ПДВ по 5 висновках на загальну суму 477,5 тис.грн.
Управлінням Казначейства на протязі 2016 року
складено
2 попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства при
реєстрації бюджетних зобов”язань по державному бюджету та складанню
звітності на загальну суму 5,4тис.грн, та 29 попереджень по місцевому бюджету
на загальну суму 7466,8 тис.грн.
Кобеляцьке відділення Кременчуцької ОДПІ
Кобеляцьким відділенням Кременчуцької ОДПІ за 2016 рік до місцевого
бюджету забезпечено 107 387,8 тис.грн. податкових надходжень.
Планові завдання, затверджені сесіями сільських, селищних та районної
рад по надходженнях за 2016 рік, які контролюються Кобеляцьким відділенням
становлять 89 602,2 тис.грн.
При виконанні планових показників на рівні 119,8 %, сума додаткових
надходжень від добровільної сплати платниками податків та вжитих
податківцями заходів по наповненню місцевого бюджету склала 17 785,6
тис.грн.
За 2016 рік забезпечено виконання планових завдань по наступних
основних бюджетоформуючих податках:
- податок з доходів фізичних осіб виконано на 108,45%. При плановому
завданні 50746,6 тис.грн. фактичні надходження склали 55032,7 тис.грн.,
додатково бюджет району отримав 4286,1 тис.грн.;
- плата за землю - виконання становить 119,6 % при плановому завданні
20030,7 тис.грн. надходження становлять 23966,7 тис.грн., додатково до
бюджету надійшло 3936,00 тис.грн.
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів - виконання становить 163,6%. При плановому

завданні 7213,4 тис.грн., надходження становлять 11801,0 тис.грн., додаткові
надходження становлять 4587,6 тис.грн.
- єдиний податок виконано на 145,7 %. При плановому завданні 10568,0
тис.грн., надходження становлять 15400,1тис.грн., додаткові надходження
становлять 4832,1 тис.грн.
- податок на нерухоме майно виконано на 168%. При плановому завданні
237,8 тис.грн., надходження становлять 399,5 тис.грн. додатково надійшло
161,7 тис.грн.
Вживається ряд дієвих заходів щодо розширення кола платників
податків, бази оподаткування, що дає можливість забезпечити додаткові
надходження до бюджету району, а саме:
- постійно здійснюється контроль щодо 100% сплати узгоджених податкових
зобов’язань та недопущення приросту податкового боргу. У разі несвоєчасної
сплати застосовуються штрафні санкції;
- відбувається інформування платників щодо змін в оподаткуванні, зокрема,
висвітлюються повідомлення у засобах масової інформації;
- з посадовими особами підприємств району проводиться роз’яснювальна
робота упереджувального характеру з метою недопущення платниками
декларування у поточному році збитків, рівності доходів і витрат;
- проведено значну роботу по нарахуванню податку на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки по фізичних особах та фізичних особах підприємцях, проведено обстеження площ, які підлягають оподаткуванню, в
результаті сформовано та вручено 127 податкових повідомлень - рішень на
загальну суму 51,7 тис.грн.
- додатково протягом 2016 року проведено робочі зустрічі з керівниками
господарств, щодо оформлення трудових відносин з працівниками. В результаті
даних зустрічей чисельність працівників збільшилась на 73 особи. Аналогічні
робочі зустрічі проведено із 12 фізичними особами – підприємцями. В
результаті чисельність працюючих збільшено на 12 чол. Додаткові
надходження по ПДФО склали 27,1 тис. грн., ЄСВ – 28,1 тис. грн.
- за участю працівників Кобеляцького відділення Кременчуцької ОДПІ та
членів групи по легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення
здійснено 12 спільних рейдів щодо обстежень місць здійснення діяльності
суб'єктів господарювання на предмет виявлення працівників без належного
оформлення трудових відносин. В результаті перевірок виявлено 13 фактів
неоформлених працівників, яких працевлаштовано. Додаткові надходження
податку на доходи фізичних осіб становлять 3,4 тис.грн., ЄСВ – 4,1 тис.грн.
- протягом 2016 року до декларування залучено 2921 осіб, якими
задекларовано 23474,9 тис.грн. отриманого доходу. Самостійно визначено до
сплати податку на доходи фізичних осіб 1266,1 тис.грн.( що становить 151,6 %
суми до сплати порівняно з відповідним періодом минулого року (834,9
тис.грн.)).

