ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
ГОЛОВИ ОНУФРІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
СЕРГІЯ САМОРОДЧЕНКА
ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ У 2016 РОЦІ

За 2016 рік Онуфріївський район згідно моніторингу соціальноекономічного розвитку районів, міст області піднявся на 9 місце порівняно із
21 місцем у 2015 році
Економіка і фінанси, виконання бюджетів.
Надходження податків і зборів та інших обов'язкових платежів до
загального та спеціального фондів бюджетів усіх рівнів в цілому по району
склали 81471,2 тис. грн., у тому числі до місцевих бюджетів надійшло в
контингенті 49599,6 тис.грн., до державного 31871,6 тис. грн.
Протягом 2016 року відбулося збільшення податкової заборгованості по
доходах місцевих бюджетів на 1375,9 тис. грн., або більше 200%, порівняно
з наявною на 01 січня 2016 року (601,8 тис. грн.), на 01січня 2017 року вона
складає 1977,7 тис. грн.
Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одного
жителя району за січень - грудень 2016 року становить 2416,05 грн.
Виконання плану за січень - грудень
2016 року по доходах місцевих
бюджетів в цілому по району забезпечено на 103,8%.
Промисловість
Позитивно спрацювали підприємства промисловості. За 2016 рік
промисловими підприємствами реалізовано продукції на загальну суму
13 689,2 тис. грн., що становить 111,4 % до минулого року. В тому числі по
філії ТОВ «Верес» вартість реалізованої продукції за 2016 рік становить
11740,0 тис. грн.. Дане підприємство в повній мірі забезпечує потребу в
борошні як торгівельну мережу району та області, так і за її межами. По КП
«Онуфріївка-Теплокомуненрго» вартість реалізованої продукції складає
1958,2 тис. грн.. Вартість реалізованої продукції на одну особу за 2016 рік
складає - 745,2 грн..
Середньомісячна заробітна плата.
По звітуючому колу сільськогосподарських підприємств, а саме: філія
ТОВ «Верес», СК «Україна», СТОВ «Родіна» та ТОВ «Злагода» розмір
середньомісячної заробітна плата за грудень 2016 року становить 5462,71
грн., що на 71,49 % більше проти грудня 2015 року – 3185,40 грн..За січень грудень 2016 року середньомісячна заробітна плата по обліковому колу
сільськогосподарських підприємств становить 4459,52 грн., що на 56,69 %
більше проти аналогічного показника минулого року (2846,13 грн.). Також
хотілось би відзначити господарства, які виплачують достойну заробітну
плату своїм працівникам зокрема від 6000 до 13500 грн., а саме: СФГ
«Костянтинівське», ФГ «Житниця», ФГ «Маяк», ПСП «Млинок», ПП
«Овен», ТОВ «Агродар ЛТД», ФГ «У Федорівці».
За 2016 року середньомісячна заробітна плата по району згідно
облікового колу становить 3667,00 грн. Згідно моніторингу соціально –
економічного розвитку міст та районів області Онуфріївський район посідає
13 місце щодо розміру середньомісячної заробітної плати та 2 місце щодо
темпу зростання заробітної плати до відповідного періоду минулого року
(136%).

Залучення коштів з державного, обласного та місцевих бюджетів
на здійснення заходів з реконструкції, капітального ремонту та
придбання обладнання.
Реконструкція системи водовідведення житлового масиву по вул..
Козачий шлях в смт Онуфріївка, реконструкція будівлі та системи опалення
дошкільного навчального закладу «Калинка»
в смт Онуфріївка,
реконструкція
тепломережі
від
котельні
КП
«ОнуфріївкаТеплокомуненерго» до споживачів в смт Онуфріївка, проведено ремонт
дороги в с. Омельник та с. Зибкове, придбано обладнання для закладів освіти,
медицини, культури. Загальна сума коштів, яка була виділена на реалізацію
зазначених заходів по району складає майже 7,0 млн. грн..
Інвестиційна діяльність.
Обсяг капітальних інвестицій за 2016 року становить 57 млн. грн., що
становить 170% до відповідного періоду минулого року. Обсяг капітальних
інвестицій на одну особу за звітний період складає 3131,87 грн. До уваги
інвесторів представлено земельну ділянку площею 29,9 га для промислового
виробництва та будівництва тваринницьких комплексів.
Відповідно до програми соціально-економічного розвитку району у
2016 році частково реалізовано інвестиційний проект в смт Павлиш ТОВ
ТВФ «Промтехснаб»: введення в дію ІІІ-ї черги елеватора на 15 тис. тон.
на загальну суму 9,1 млн. грн.. Так у 2016 році даним підприємством
частково проведено роботи щодо реалізації проекту та освоєно кошти в сумі
1250,00 тис.грн., у зв’язку з недостатністю фінансового ресурсу підприємство
призупинило реалізацію проекту.
Сільське господарство.
В минулому році агроформування, що подають оперативну звітність,
зібрали зернових та зернобобових культур з площі 26,8 тис. га і намолотили
106,4 тис. т зерна при урожайності 39,6 ц/га.
В 2016 році сільськогосподарськими підприємствами району вироблено
валової продукції рослинництва та тваринництва в порівняльних цінах 2010
року на суму 195,5 млн. грн., що становить 103,6 % до рівня 2015 року.
Ринок праці
Складною залишається ситуація у сфері зайнятості населення. Ринок
праці району у 2016 році формувався в результаті вивільнення працівників
– жителів району з підприємств м. Кременчука, звернень осіб, що тимчасово
переселені з місць проведення АТО, демобілізованих із зони проведення
АТО, осіб, що вперше шукають роботу, таких, що тривалий час не
працювали, звільнених з підприємств сільськогосподарської галузі через
закінчення сезону сільськогосподарських робіт та інших категорій. На
обліку в районному центрі зайнятості у 2016 році перебувало 1442
безробітних громадян. Із загальної кількості перебуваючих на обліку
громадян, за направленням районного центру зайнятості працевлаштовано
519 осіб, що становить 35,9 % від зареєстрованого ринку праці. Основними
роботодавцями в районі залишаються сільськогосподарські підприємства,
приватні підприємці (переважно торгівельної галузі) та бюджетні установи.

Із числа безробітних 445 осіб брали участь у громадських оплачуваних
роботах, що становить 30,8 % перебуваючих на обліку. За направленням
районного центру зайнятості проходили профнавчання 185 осіб, що
становить 12,8 % перебуваючих на обліку безробітних. На новостворені
робочі місця з відшкодуванням ЄСВ з Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття працевлаштовано
8 осіб, в тому числі з числа соціально незахищених категорій – 7 осіб. Рівень
зареєстрованого безробіття зменшився та становив 3,04% працездатного
населення у працездатному віці ( при 3,58 % на 01 січня 2016 року).З початку
року започаткували власну справу за пріоритетними видами економічної
діяльності із числа безробітних 5 осіб.
Соціальний захист
Одним з пріоритетних завдань залишається
вирішення пролем
соціально незахищених верств населення, малозабезпечених сімей та
інвалідів. Проведено відповідну роботу по виконанню державних програм
соціального захисту населення через систему пільг, субсидій і допомог. Так,
у 2016 році профінансовано житлових субсидій та пільг населенню району
на суму 31,542 млн. грн. Поточна заборгованість по пільгам та субсидіям за
звітний період склала – 20,320 млн. грн.. Всього виплачено державної
соціальної допомоги за рахунок субвенції державного бюджету на загальну
суму 27,217 млн. грн.. Заборгованість із виплати державної допомоги
відсутня.
Охорона здоров’я.
У 2016 році послуги з охорони здоров’я надавали 2 установи:
Онуфріївська центральна районна лікарня (далі - ЦРЛ) та комунальний
заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги Онуфріївського
району».
До складу комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Онуфріївського району» входять: 6 фельдшерсько – акушерських
пунктів, 6 фельдшерський пунктів, 6 лікарських амбулаторій.
За січень-грудень 2016 року середня заробітна плата по КЗ «ЦПМСД
Онуфріївського району» склала 2588,18 грн., що на 23,2 % більше проти
минулого року. У 2016 році централізовано отримано лікарській засобів (
вакцини) на суму 157,9 тис. грн.. Видатки на безкоштовний та пільговий
відпуск медикаментів хворим, які перебували на амбулаторному лікуванні
протягом 2016 року склали – 7,8 тис. грн..
Протягом поточного року для покращення матеріально – технічної бази
лікувально – профілактичних закладів району було придбано медичне
обладнання на загальну суму 103,2 тис. грн., а саме:
- Холодильник для Омельницького ФАПу – 4500 грн. (субвенція
Омельницької сільської ради).
- Стерілізатор повітряний для Вишнівцівського ФАПу – 10115 грн.
(субвенція Вишнівцівської сільської ради).

- Стерлізатори повітряні для Онуфріївської АЗПСМ, Марївського та
Петрівського ФП на загальну суму 33600 грн. (державний та місцевий
бюджет).
- Електрокардіографи портативні для Успенської, Куцеволівської,
Павлиської, Зибківської амбулаторій на загальну суму 54980 грн. (державний
та місцевий бюджет).
Проведено ремонтні роботи на загальну суму 234,4 тис. грн. Роботи
проведені в наступному об’ємі:
- Заміна вхідних дверей та навісу Деріївського ФАПу – 12500 грн.
(субвенція Дерїівської сільської ради).
- Заміна 24 вікон
Млинківської АЗПСМ– 81000 грн. (субвенція
Млинівської сільської ради).
- Заміна 8 вікон та вхідних дверей Камбурліївського ФАПу – 17000 грн.,
поточний ремонт Камбурліївського ФАПу – 5000 грн. (субвенція
Камбурліївської сільської ради).
- Поточний ремонт Вишнівцівського ФАПу – 10000 грн. (субвенція
Вишнівцівської сільської ради).
- Ремонт приміщень Зибківської АЗПСМ – 21000 грн. (субвенція
Зибківської сільської ради).
- Заміна
1
вікна
і
внутрішніх
дверей
в
Онуфріївській
АЗПСМ – 6000 грн. (субвенція Попівської сільської ради).
- Капітальний ремонт покрівлі Успенської АЗПСМ – 81870,80 грн.
(субвенція Успенської сільської ради).
- Придбано автомобіль для КЗ «ЦПМСД Онуфріївського району»
на суму 198810 грн. за кошти районного бюджету.
При Онуфріївській ЦРЛ розгорнуто 98 стаціонарних ліжок та 22 ліжка
денного перебування. За січень-грудень 2016 року середня заробітна плата
по Онуфріївській ЦРЛ склала 2887,93 грн., що на 7% більше до
відповідного періоду минулого року. У 2016 році централізовано отримано
лікарських засобів, виробів медичного призначення на суму 119,4 тис.
грн..Видатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів хворим,
які перебували на амбулаторному лікуванні протягом 2016 року склали –
23,4 тис. грн..
У 2016 році в Онуфріївській ЦРЛ: завершено реконструкцію частини
приміщення поліклінічного корпусу районної лікарні для розміщення
жіночої консультації з метою поліпшення умов перебування вагітних у
закладі та покращення якості надання медичної допомоги вагітним району.
Видатки на реконструкцію склали 108,9 тис.грн. з них: кошти
сільгоспвиробників 2015 рік-19,7 тис. грн., 2016 рік - 80,3 тис.грн.; кошти
спеціального фонду районної лікарні 2016 рік - 8,9 тис. грн. На баланс
районної лікарні безкоштовно передано одну двокімнатну квартиру для
молодих спеціалістів.
За рахунок коштів районного бюджету придбано: кисневий
концентратор вартістю 100,0 тис.грн.; лінійний датчик до УЗД апарату
вартістю 101,6 тис.грн. кондиціонер в операційний блок хірургічного

відділення на суму 6,5 тис.грн. (за рахунок субвенція з місцевого бюджету
районному бюджету Омельницької сільської ради); оновлено матеріальнотехнічну базу придбано: касети в рентгенологічний кабінет 3 шт.; ноутбук
камеру відео спостереження., ксерокс, пральну машинку та м’який інвентар
на загальну суму 65,3 тис.грн.
За рахунок коштів районного бюджету виготовлено:
проектно-кошторисну документацію на проведення капітального
ремонту операційного
блоку хірургічного відділення Онуфріївської ЦРЛ
(загальна кошторисна вартість
даного
ремонту згідно виготовленої
проектно-кошторисної документації 362,0 тис. грн.);
проектно-кошторисну документацію на проведення капітального
ремонту Онуфріївської ЦРЛ (загальна кошторисна вартість даного ремонту
згідно виготовленої проектно - кошторисної документації - 4 636,5тис.грн.).
За рахунок коштів медичної субвенції придбано 3 пульсоксиметри
вартістю 18,0 тис. грн. та скобу для скелетної витяжки вартістю 2,6 тис. грн..
Культура
Мережа закладів культури району налічує 33 установи: 17 закладів
клубного типу, 13 бібліотек, 2 школи мистецтв, 1 музей історії району. У
2016 році в районному будинку культури проведено вогнезахисну обробку
сценічної коробки на загальну суму 42,8 тис. грн. Проведено коригування
проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт районного
будинку культури та прилеглої території на загальну суму – 7,0 тис. грн..
згідно експертного висновку сума на виконання капітального ремонту склада
1517,, тис.грн.. Придбано взуття для вокальної групи районного будинку
культури на суму – 3,2 тис. грн. та придбано баян на суму 35 тис. грн. В
районній бібліотеці та в Онуфріївській школі мистецтв замінено вікна на
металопластикові на загальну суму 29,0 тис. грн. Проведено ремонт системи
опалення Онуфріївської школи мистецтв корпус № 2 на загальну суму 16,6
тис. грн. Придбано матеріали та проведено ремонт даху Онуфріївської
школи мистецтв на суму – 14,7 тис. грн. За рахунок коштів Вишнівцівської
сільської ради проведено ремонт ( встановлено металопластикові вікна та
двері ) на суму – 44,7 тис. грн. та придбано обладнання для сільського
будинку культури на суму – 46,2 тис. грн. Куцеволівською сільською радою
виготовлено проектно - кошторисну документацію на капітальний ремонт
сільського будинку культури №2 із застосуванням енергозберігаючих
матеріалів та альтернативного виду палива. Сума проекту становить 1732,8
тис. грн..
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було
проведено наступні заходи: заміна вхідних дверей в районному будинку
культури на суму – 13,4 тис.грн., придбання комп’ютерів для районного
будинку культури 2 шт. та районної бібліотеки 1 шт на загальну суму 24,6
тис.грн., придбання музичної апаратури для Попівського СБК та
Куцеволівського сільського будинку культури на загальну суму 38,0 тис.
грн. За рахунок коштів районного бюджету замінено вікна на
металопластикові в районній бібліотеці та в Онуфріївській школі мистецтв

на загальну суму 25,0 тис. грн., придбано саксафон на суму 15, 0 тис. грн..
Придбано за кошти місцевого бюджету Деріївської сільської ради ноутбук
для сільського будинку культури на суму 12,9 тис. грн. та за кошти місцевого
бюджету Куцеволівської сільської ради обладнання для СБК на суму 19,0
тис. грн. Проведено роботи по капітальному ремонту пам’ятків культури в
Зибківській сільській раді за рахунок коштів бюджету сільської ради на
загальну суму 312,0 тис.грн.
Освіта
В районі функціонує 13 загальноосвітніх навчальних закладів. З них 5
навчально-виховні комплекси «школа- дошкільний заклад» та один
навчально-виховний комплекс «школа-ліцей».
В загальноосвітніх навчальних
закладах району в 2016/2017
навчальному році навчається 1646 учнів. Учнів 10-11 класів охоплено
профільним навчанням у НВК «Деріївська ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ», де
вивчаються поглиблено предмети філологічного напрямку, а в НВК
«Павлиська ЗШ І-ІІІ ступенів – ліцей імені В.О.Сухомлинського» працює 2
профілі: це суспільно-гуманітарний та природничо-математичний. За даними
профілями навчаються учні починаючи з 8 класу, поглиблено вивчають такі
предмети як математика, фізика, українська мова та історія.
У 2016/2017 навчальному році 7 шкільними автобусами організовано
підвезення для 244 учнів (100 %) загальноосвітніх навчальних закладів
району та 24 педагогічних працівника.
У 2015-2016 навчальному році відділом освіти було придбано 828
підручників для 4-х класів, та 1284 підручники для 7-х класів за державні
кошти.
У 2016 -2017 навчальному році придбано для 4-х класів - 710 підручників
на суму 13,8 тис. грн. для 7-х класів - 828 підручників на суму 22 ,9 тис.
грн. та для 8-х класів - 2651 підручники на суму 4,9 тис.грн. за кошти
місцевого бюджету.
У 2016 році в галузі «Освіта» проведені наступні заходи: встановлено
дитячі майданчики при навчально-виховному комплексі «Попівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»,
Млинківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
та Успенській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів за спільні кошти сільських рад та кошти
депутата Верховної Ради України Довгого О.С.
Проведено заміну вікон та дверей на металопластикові: в Млинківській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів замінили 23 вікна та 3 дверей на суму
227,0 тис. грн. за рахунок коштів субвенції сільської ради, у Зибківській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів за кошти субвенції сільської ради
замінено 8 вікон на суму 34,5 тис. грн., в Онуфріївській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів було замінено 110 вікон та 5 дверей на суму 781,569 тис.
грн.. та по навчально-виховному комплексі «Павлиська ЗШ І-ІІ ст. –ДНЗ»
замінено 47 вікон на суму 50 тис. грн, за кошти державної субвенції, у
навчально-виховному комплексі «Деріївська ЗШ І-ІІІ ст. –ДНЗ» замінено 6
вікон за кошти сільської ради на суму 30 тис грн., на харчоблоці та в

спортивному залі замінено 7 вікон за спонсорські кошти на суму 25,2 тис.
грн..
Придбано 29 спортивних матів на суму 40,0 тис. грн., Камбурліївською
сільською радою виділено 15,0 тис. грн.. для придбання 2 електричних
конвекторів для харчоблоку школи,
Навчально-виховний комплекс «Павлиська загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів №2 – дошкільний навчальний заклад» придбав для дошкільного
закладу холодильник марки «Снайга» на суму 7,980 тис. грн. за кошти
місцевого бюджету.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію для проведення
ремонтних робіт та робіт з утеплення та енергозбереження в Онуфріївській
ЗШ І-ІІІ ступенів на загальну суму 18,7 тис. грн.. Проведено ремонтні роботи
в дошкільному навчальному закладі «Топольок» в с. Камбурліївка на
загальну суму 54,0 тис. грн.. Проведено ремонт покрівлі Онуфріївської ЗШ ІІІІ ступенів на загальну суму 345,0 тис. грн., за рахунок коштів районного
бюджету. В дошкільному навчальному закладі «Оленка» в селищі Павлиш
проведено роботи по капітальному ремонту покрівлі другого корпусу та
виконано ремонт системи опалення корпусу №1,2 на загальну суму 650,0 тис.
грн.. за рахунок коштів місцевого бюджету та 170,0 тис. грн.. за рахунок
коштів
субвенції з державного бюджету. За рахунок субвенції
Вишнівцівської сільської ради в сумі 25,0 тис. грн. придбано котел для
школи. Проведено ремонтні робіт системи опалення у районному центрі
дитячої та юнацької творчості за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі
11,633 тис. грн.. За рахунок коштів субвенції Куцеволівської сільської ради
у розмірі 14,9 тис. грн.. замовлено виготовлення проектно-кошторисної
документації для побудови спортивного залу навчально-виховного
комплексу «Куцеволівської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад».
Закуплено інтерактивні дошки для
навчально-виховного комплексу
«Куцеволівської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» на суму 61,8 тис. грн. та для Зибківської ЗШ І-ІІІ ст. на
суму 65,0 тис. грн. за кошти місцевого бюджету.
Закуплено комп’ютерну техніку для Камбурліївської ЗШ І-ІІІ ст. на суму
-15,5 тис грн., навчально-виховному комплексі «Павлиська ЗШ І-ІІ ст.№2 –
дошкільний навчальний заклад » -35,5 тис грн., районному центрі дитячої та
юнацької творчості на суму 39,1 тис грн. за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам.
Проведено заміну
частини тепломережі по Василівській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів за кошти сільської ради на суму 32,0
тис. грн. та за кошти субвенції з державного бюджету в сумі 146,0 тис.грн.
Ремонт доріг.
Затверджений обсяг видатків з урахуванням змін за 2016 рік за рахунок
коштів місцевих бюджетів Онуфріївського району для фінансування робіт,
пов’язаних із будівництвом, реконструкцією ремонтом та утриманням
автомобільних доріг склав 2088,3 тис. грн.. За 2016 рік фактично виконано

робіт на суму 2075,5 тис. грн., а саме: с. Зибкове - 200,0 тис.грн, с.
Куцеволівка – 183,5 тис.грн., с. Успенка – 100,00 тис. грн., смт Онуфріївка –
151,8 тис. грн., смт Павлиш – 548,0 тис. грн., с. Омельник – 198,7 тис. грн., с.
Марївка – 49,0 тис. грн., с. Деріївка – 93,2 тис. грн.. За 2016 рік філією
«Світловодський райавтодор» було виконано робіт на дорогах загального
користування на території району в сумі - 3139,6 тис. грн. Також за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було проведено
ремонтні роботи доріг комунальної власності на загальну суму 500,00 тис.
грн. в с. Омельник та с. Зибкове. За рахунок коштів сільськогосподарських
підприємств проведено ремонт доріг в с. Камбурліївка на загальну суму 150,0
тис.грн
Надання адміністративних послуг.
У 2016 році в районі впроваджено реформу їх децентралізації надання
адміністративних послуг, результатом якої є поліпшення стану надання
адміністративних послуг суб’єктам малого та середнього бізнесу та
населення, запроваджено також реформу у сфері публічних закупівель, у
результаті якої забезпечено прозорість у проведені закупівлі товарів та
послуг за державні кошти та полегшено доступ суб’єктів підприємницької
діяльності до участі у таких закупівлях.
Як постійно діючий робочий орган районної державної адміністрації,
працює Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації (далі ЦНАП). Через ЦНАП можливо отримати 99 адміністративних послуг. За
звітний період ЦНАПом надано всього 4642 адміністративних послуг, що на
11% більше порівняно з відповідним періодом 2015 року.
Забезпечено необхідні умови для реалізації повноважень у сферах
державної реєстрації, діє два державних реєстратора: при районній державній
адміністрації та при Онуфріївській селищній раді

