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ВСТУП
Програма економічного і соціального розвитку Котелевського району на
2017 рік (далі – Програма) розроблена Управлінням агропромислового та
економічного розвитку райдержадміністрації спільно з іншими структурними
підрозділами
райдержадміністрації,
територіальними
підрозділами
центральних органів виконавчої влади в районі, органами місцевого
самоврядування району та відповідно до Закону України від 23.03.2000
№1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Мiнiстрiв
України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних i програмних
документів економічного i соціального розвитку та складання проекту
державного бюджету».
В основу Програми покладені ключові положення Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року (затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385), Стратегії розвитку
Полтавської області на період до 2020 року(затвердженої рішенням двадцять
шостої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 16.01.2015), а
також положення Стратегії активізації економічного і соціального розвитку
Котелевщини на 2015-2017 роки (затвердженої рішенням сорок дев’ятої
позачергової сесії районної ради шостого скликання від 07.11.2015).
Програма містить оцінку тенденцій економічного і соціального розвитку
району за 2016 рік, визначення цілей, основних завдань та заходів з розвитку
адміністративної території в 2017 році, а також кількісні та якісні критерії
ефективності виконання намічених заходів за окремими напрямками розвитку.
Відповідно до Програми, головні зусилля органів влади та місцевого
самоврядування будуть спрямовані на закріплення позитивних тенденцій
економічного зростання на основі інноваційно-інвестиційної складової,
забезпечення доступу до результатів економічного поступу для всіх членів
територіальної громади, а також задіяння стимулів до збільшення
індивідуальних доходів громадян, шляхом підвищення продуктивності праці,
для досягнення головної мети розвитку – підвищення рівня добробуту
населення району.
Програма містить перелік районних комплексних (цільових) програм,
діючих на території району з визначенням виконавців. До Програми включено
перелік інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися у 2017
році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

4

1. Аналіз економічного і соціального розвитку за 2016 рік
1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання виробничого та
трудового потенціалу
За результатами рейтингової оцінки районних державних адміністрацій за
підсумками 9 місяців 2016 року Котелевський район ввійшов в п’ятірку
кращих районів області по соціально-економічному розвитку (розділив 4-5
місце в загальному рейтингу). Зокрема за напрямом економічний розвиток – 2
місце.
Високі рейтингові показники маємо по таких показниках: виробництво
молока
у
сільськогосподарських
підприємствах
на
100
га
сільськогосподарських угідь; надій молока у розрахунку на середнє поголів’я
корів у сільськогосподарських підприємствах; виробництво м’яса у
сільськогосподарських підприємствах на 100 га сільськогосподарських угідь.
Валова додана вартість у фактичних цінах на душу населення в 2016 році
очікується в обсязі 87,4 тис.грн., проти 69,2 тис.грн. в 2015 році. Темп росту у
2017 році проти 2016 року очікується на рівні 103,6 % у порівняльних цінах.
Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами району в 2016
році, за попередніми прогнозами, складе 83,0 млн. грн., що на 5,5 % менше у
порівняльних цінах, ніж у 2015 році.
За підсумками 2015 року очікується збільшення виробництва валової
продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств у цінах 2010
року на 0,4 %, що складе 461,5 млн.грн.
В тому числі очікується зменшення обсягу виробництва продукції
рослинництва на 0,2 % - 294,7 млн. грн. та збільшення продукції тваринництва
на 1,5 % - 166,8 млн. грн.
За попередніми даними, всі сільськогосподарські підприємства району
закінчать рік з позитивними фінансовими результатами.
Вдалося досягти певного збільшення доходів населення. Середньомісячна
заробітна плата одного штатного працівника в районі на кінець року
очікується в сумі 3533,0 грн., що більше проти минулого періоду на 684,0 грн.
(+24%).
Очікується
ріст обсягу роздрібного
товарообороту суб’єктів
підприємницької діяльності всіх форм власності за підсумками року на
103,8 % у порівняльних цінах.
Перевищення рівня смертності над народжуваністю негативно впливає на
формування демографічної ситуації в районі. Однак, у останні роки
негативний природній приріст населення частково компенсується за рахунок
міграційних процесів. Очікується, що середньорічна чисельність наявного
населення на кінець 2016 року складе 19,5 тис. чол.
Чисельність осіб, які отримають послуги служби зайнятості
(перебуватимуть на обліку в ДСЗ та безробітні) протягом 2016 року очікується
в кількості 1268 чол. Рівень зареєстрованого безробіття становитиме 3,0 % від
працездатного населення району, що відповідає рівню минулого року.
Районним
центром
зайнятості
ведеться
активна
робота
щодо
працевлаштування безробітного населення. За підсумками року очікується
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працевлаштування 560 громадян.
Суб’єктами господарювання району взято курс на технічне
переоснащення та модернізацію виробничих процесів. У зв’язку з цим,
більшість промислових та сільськогосподарських підприємств району
впроваджують інноваційні технології.
Очікуваний обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за
рахунок усіх джерел фінансування у 2016 році складає 165,0 млн. грн., що
складає 105,8 % до попереднього року у порівняльних цінах. Основним
джерелом капіталовкладень залишаються власні кошти суб’єктів
господарювання (понад 80 %). Пріоритетними напрямами інвестування є
сільське господарство, переробка сільгосппродукції, житлове будівництво.
Розвиток соціальної сфери району характеризується проведенням
структурних реформ та перетворень, що позитивно відображається на стані
забезпечення основних соціальних стандартів для населення району. Так,
позитивні зміни в охороні здоров’я пов’язані з розвитком сімейної медицини,
введенням нових стандартів надання медичної допомоги, покращенням
кадрового та матеріального забезпечення лікувальних закладів. У розвитку
освітньої галузі акцент зроблено на зміцнення здоров’я підростаючого
покоління. В зв’язку з цим, збалансовано раціон харчування дітей в школах та
дошкільних навчальних закладах району, запроваджено активні форми
профілактики захворювань серед неповнолітніх, зміцнено матеріальну базу
ряду навчально-виховних установ в напрямку покращення їх комфортності,
енергозбереження та модернізації.
1.2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери
Існує ряд проблем, які стримують розвиток громади та потребують
вирішення:
- спад виробництва промислової продукції;
- скорочення рівня виробництва сільськогосподарської продукції в
громадському секторі;
- не високий рівень середньомісячної заробітної плати штатного
працівника (24 місце серед районів області);
- зниження рівня забезпечення населення медичними послугами в
наслідок кадрового дефіциту та застарілої матеріально-технічної бази
медичних закладів району;
- не високий рівень інвестиційної привабливості території району, у
зв’язку з відсутністю містобудівної документації, зокрема актуальних
генеральних планів та планів зонування;
- необхідність термомодернізації бюджетних закладів району, з метою
скорочення споживання енергоносіїв;
- незадовільний стан транспортної мережі району.
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2. Впровадження децентралізації та реформи місцевого самоврядування в
Котелевському району
Система органів виконавчої влади в районі представлена 1 селищною
радою та 9 сільськими радами. Перспективним планом формування територій
Полтавської області передбачено створення однієї об’єднаної територіальної
громади в межах Котелевського району. Протягом 2016 року проводилася
роз’яснювальна робота щодо виконання Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад». Організовано 2 поїздки до об’єднаних
територіальних громад області з метою вивчення досвіду та формування
спроможної територіальної громади.
На даний час суттєвою перешкодою процесу децентралізації на території
району є відсутність ініціатив зі сторони селищної та сільських рад щодо
впровадження на практиці положень Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», зумовлене нерозумінням потенційних
переваг даної реформи та ризиків, що виникають при подальшому зволіканні в
її імплементації.
3. Цілі і пріоритети економічного і соціального розвитку
Метою Програми є стабілізація соціально-економічної ситуації в районі,
підвищення ефективності використання економічного потенціалу громади та
створення умов для покращення якості життя населення.
Цілями та пріоритетами Програми є створення в середньостроковій
перспективі підґрунтя для:
- поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку
економіки як базису для підвищення рівня зайнятості, зростання реальних
доходів населення, забезпечення цінової стабільності через розширення
пропозиції товарів і послуг;
- підвищення стандартів життя, розвиток людського і соціального
капіталу, шляхом поліпшення якості та більшої доступності освіти і медичного
обслуговування, підвищення дієвості і стабільності соціального захисту
громадян;
- покращення стану навколишнього природного середовища та
забезпечення екологічно-збалансованого використання природних ресурсів;
- створення більш прийнятних умов для ведення підприємницької
діяльності, налагодження державно-приватного партнерства та створення
ефективних стимулів для інвесторів;
- підвищення рівня конкурентоспроможності товарів та послуг, що
виробляються та надаються в районі;
- зменшення диспропорцій у розвитку сільських та міських територій
району, завдяки ефективному використанню наявного економічного
потенціалу,
підвищення
інвестиційної
привабливості
та
конкурентоспроможності, а також рівня забезпечення соціальних стандартів в
сільських населених пунктах.
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4. Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки і соціальної
сфери та досягнення поставлених цілей
У 2017 році стратегічним завданням є приведення у відповідність
процесів реформування, що відбуваються на загальнодержавному та
місцевому рівнях, а також збереження економічної, соціальної, культурної,
інфраструктурної єдності територій Котелевщини в умовах децентралізації та
змін в системі адміністративно-територіального устрою.
Збільшення обсягу виробництва промислової продукції на 0,5% у
порівняльних цінах очікується за рахунок розширення ринків збуту продукції.
У наступному році робота буде направлена на активізацію залучення
підприємств машинобудування району до регіональних презентаційновиставкових заходів.
Збільшення рівня виробництва сільськогосподарської продукції в
громадському відбуватиметься за рахунок реалізації заходів Програми
розвитку та підтримки агропромислового комплексу Котелевського району за
пріоритетними напрямами на період до 2020 року(затвердженої рішенням 9
позачергової сесії районної ради сьомого скликання від 12.07.2016 року).
Програма передбачає підтримку за напрямками: штучне осіменіння маточного
поголів’я ВРХ; відшкодування вартості доїльного обладнання та обладнання
для переробки, збереження молока; відшкодування реконструкції
тваринницьких ферм; підтримка пасічників-початківців; компенсація витрат
на посадку плодово-ягідних насаджень; розвиток сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів.
Збільшення доходів населення у 2017 році відбудеться за рахунок росту
середньомісячної заробітної плати на 25%, зокрема збільшення мінімального
рівня оплати праці. Декілька років поспіль сільськогосподарські підприємства
збільшують плату за користування земельними ділянками. Розмір орендної
плати від вартості орендованої землі по району складе не менше 6,8 % (у
минулому році 5 %). Збільшення вартості відбулося в основному за рахунок
високої конкуренції серед орендарів та індексації, пов’язаної з ростом
споживчих цін за підсумками 2015 року.
Підвищення якості надання медичних послуг відбудеться за рахунок
заповнення вакантних ставок лікарів та покращення матеріально-технічної
бази. На даний час активно ведеться капітальний ремонт поліклінічного
відділення Котелевської ЦРЛ. У 2016 році за сприяння органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, сільгосппідприємств було придбано 2
службові квартири для лікарів. У 2017 році очікується придбання додаткових
квартир. Також на конкурсний відбір інвестиційних проектів, що можуть
реалізуватися у 2017 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального
розвитку подано проекти «Покращення медичного обслуговування населення
Котелевського району в ранній діагностиці соціально-значущих хвороб
(туберкульоз, онкологічні захворювання). Придбання рентгенодіагностичного
комплексу на 3 робочі місця».
У 2017 році планується поновлення 8 генеральних планів населених
пунктів селищної та сільських рад за кошти місцевих бюджетів та 2
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генеральних планів населених пунктів сільських рад за кошти Державного
фонду регіонального розвитку зі співфінансуванням з місцевих бюджетів.
У законодавстві України заплановані зміни до Бюджетного кодексу
України щодо упорядкування системи надходження та використання коштів із
рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного
газу та газового конденсату. Планується направлення 5% рентної плати за
користування надрами у місцеві бюджети, а саме: по 1,5% до обласного та
районного бюджетів та 2% до бюджетів селищної та сільських рад. У
грошовому еквіваленті це складає 32 млн.грн. Залучення додаткових коштів до
місцевих бюджетів дасть можливість додаткового фінансування капітального
ремонту доріг та інфраструктури, термомодернізації та ремонтів соціальних
об’єктів, утримання лікарень, шкіл, дитячих садків, благоустрою тощо.
5. Фінансові ресурси
5.1. Джерела формування бюджетів
Станом на 01.12.2016 року місцеві бюджети Котелевського району за
доходами (без урахування трансфертів із Державного бюджету) виконано в
сумі 63073,2 тис.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року
надходження збільшилися на 16630,7 тис.грн. або 35,9 %. Планові показники
виконано на 113,9%.
До загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів)
надійшло 55757,7 тис.грн., що на 6496,7 тис.грн. (13,2%) більше за планові
показники на 18474,0 тис.грн., ніж за 11 місяців 2015 року.
План по податку на доходи фізичних осіб, який зараховується до
районного бюджету в розмірі 60%, виконаний на 119,9%, перевиконання
склало 4474 тис.грн. Надходження податку на доходи фізичних осіб
збільшилися в порівнянні з минулим роком на 11015,9 тис.грн. або 69,3% .
Податку на майно в частині плати за землю надійшло 13794,2 тис.грн.
(105,4% від плану). В порівнянні з відповідним періодом 2015 року приріст
надходжень складає 1639,8 тис.грн. (13,5%).
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів надійшло 4221,6 тис.грн., що становить 108% до
затверджених показників, перевиконання 312,2 тис.грн.
До спеціального фонду (без урахування трансфертів) надійшло
7315,5 тис.грн., що становить 120% планових призначень.
Порівняно з 2015 роком надходження до спеціального фонду зменшилися
на 1843,3 тис.грн. (20%), що пов’язано зі змінами в законодавстві.
В основу формування розрахункових показників доходів, видатків та
міжбюджетних трансфертів на 2017 рік покладено норми чинного
Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.
Надходження податків і зборів до місцевих бюджетів Котелевського
району без врахування міжбюджетних трансфертів в 2017 році плануються в
розмірі 67246,7 тис.грн, що більше очікуваних показників за 2016 рік на
1423 тис.грн. або 2,2%.
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Найбільшою складовою доходів місцевих бюджетів є податок на доходи
фізичних осіб – 47,3% від власних доходів. Прогнозні надходження податку
складають 31819,9 тис.грн. в порівнянні з обсягом податку, який очікується
отримати за 2016 рік , більше на 2573,7 тис.грн. або 8,8%.
Прогнозний показник плати за землю до місцевих бюджетів на 2017 рік
становить 14919,1 тис.грн., що на 4682,9 тис.грн. (45,7%) більше затверджених
показників на 2016 рік.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів очікується на 2016 рік в обсязі 4532,9 тис.грн.,
на 2672,8 тис.грн. (43,6%) більше затверджених показників на 2016 рік.
Осяг доходів спеціального фонду прогнозується у сумі 4169,1 тис.грн.
Обсяг надходжень екологічного податку планується у розмірі
105,0 тис.грн. Розрахунок податку проведено відповідно до Податкового і
Бюджетного кодексів України та враховано норматив зарахування до
сільських та селищного бюджетів в розмірі 25%.
Основні цілі на 2017 рік:
- підвищення
фінансової
спроможності
органів
місцевого
самоврядування;
- забезпечення формування та прийняття збалансованого бюджету.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- організація роботи із забезпечення адміністрування податків і зборів та
інших платежів – Котелевське відділення Гадяцької ОДПІ – протягом року;
- активізація
роботи щодо виявлення платників, які нараховують
заробітну плату нижче встановленого законодавством мінімального розміру та
виплачують її з порушенням вимог законодавства – Котелевське відділення
Гадяцької ОДПІ – протягом року;
- проведення заходів щодо застосування нової нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів при сплаті земельного податку та орендної
плати за земельні ділянки – Відділ Держземагентства в Котелевському
районі, Котелевське відділення Гадяцької ОДПІ, виконкоми селищної та
сільських рад – протягом року;
- недопущення випадків надання економічно необґрунтованих пільг
суб’єктам господарювання по сплаті податків, зборів та інших обов’язкових
платежах – фінансове управління райдержадміністрації – протягом року;
- вжиття заходів щодо зменшення заборгованості зі сплати податків та
зборів до місцевих бюджетів – Котелевське відділення Гадяцької ОДПІ –
протягом року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів:
- збільшення доходної частини місцевих бюджетів та забезпечення
виконання показників по доходах;
- підвищення рівня платіжної дисципліни платників податків;
- мінімізація втрат бюджету.
5.2. Фінансування заходів
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Видатки загального фонду бюджету району за 11 місяців 2016 року
освоєні в сумі 129946,6 тис.грн. або на 90,8 % до планових асигнувань з
урахуванням змін.
На утримання соціально-культурної сфери спрямовано 82% коштів
місцевих бюджетів району – 106492,7 тис.грн.
На утримання установ освіти – 29975,3 тис.грн. На охорону здоров'я
використано 11802,6 тис.грн. На утримання установ соціального захисту
профінансовано – 3822,9 тис.грн., культури – 4884,8 тис.грн., фізичної
культури і спорту – 285,3 тис.грн. На соціальні витрати спрямовано –
55721,8 тис.грн. На виплату заробітної плати та енергоносіїв направлено
кошти в сумі 52168,1 тис.грн., що становить 70,3% від загальної суми видатків
бюджетних установ району (74224,8 тис.грн.).
При здійсненні розрахунків видаткової частини бюджету на 2017 рік
враховано прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку:
- передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та пропонується
встановити її у розмірі: з 1 січня – 1600 грн., з 1 травня – 1684 грн., з 1 грудня
–1762 грн.;
- розмір посадового окладу працівника I тарифного роду ЄТС з 1 січня
становитиме 1335 грн., з 1 травня – 1419 грн., з 1 грудня –1497 грн.;
- покращення
умов
оплати
праці
педагогічних
працівників
загальноосвітніх шкіл (встановлення мінімального тарифного розряду на рівні,
не нижче десятого);
- розмежування сфери відповідальності щодо утримання загальноосвітніх
закладів (за рахунок утримання коштів державного бюджету-оплата праці з
нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних
закладів, за рахунок місцевих бюджетів та додаткової дотації- обслуговуючого
персоналу та інші видатки з утримання закладів);
- фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів та додаткової
дотації видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів
охорони здоров'я.
Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв у 2017 році пропонується до обсягу коштів, які передбачені у
бюджетах 2016 року зі змінами, застосовувати коефіцієнт росту 1,1095.
Основні цілі на 2017 рік:
- оптимізація витрат, дотримання фінансової дисципліни при
використанні коштів місцевих бюджетів, недопущення утворення бюджетної
заборгованості по заробітній платі та інших соціальних виплатах;
- впровадження середньострокового бюджетного планування, програмноцільового методу в бюджетному процесі.
Основні завдання на 2017 рік:
- планування видаткової частини районного бюджету, що має прямі
міжбюджетні відносини з Державним бюджетом, за програмно-цільовим
методом – фінансове управління райдержадміністрації, головні розпорядники
коштів районного бюджету – при формуванні бюджетних запитів та проекту
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районного бюджету на 2017 рік;
- забезпечення дотримання вимоги частини четвертої статті 77
Бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження бюджету
у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення
розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються
бюджетними установами – головні розпорядники бюджетних коштів –
протягом року;
- здійснення видатків, які пов'язані із стимулюванням працівників
бюджетних установ за умови забезпечення у повному обсязі обов'язкових
виплат із заробітної плати – головні розпорядники бюджетних коштів –
протягом року;
- проведення аналізу оптимальної мережі закладів, здатної надавати якісні
послуги – головні розпорядники бюджетних коштів – протягом року;
- упорядкування структури штатної чисельності працівників у межах
затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати необґрунтованого
збільшення такої чисельності – головні розпорядники бюджетних коштів –
протягом року;
- посилення фінансового контролю за цільовим та ефективним
використанням бюджетних
коштів шляхом проведення щоденного
моніторингу реєстрації та оплати бюджетних зобов'язань – фінансове
управління райдержадміністрації – протягом року;
- забезпечення виконання Закону України від 11.02.2015 №183 «Про
відкритість використання публічних коштів» у частині оприлюднення
інформації щодо використання бюджетних коштів у терміни передбачені
законодавством – головні розпорядники бюджетних коштів – протягом року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів:
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
- недопущення бюджетної заборгованості;
- публічність використання бюджетних коштів.
6. Ринкові перетворення та їх соціальні наслідки
6.1. Регуляторна політика та підтримка розвитку підприємництва
У районі налічується 66 малих підприємств, на яких зайнято 392 особи.
На 10 тисяч осіб наявного населення припадає 33 малих підприємств. За
видами економічної діяльності більша частина малих підприємств району
працюють в сфері сільського господарства та роздрібній торгівлі. Обсяг
реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами за
підсумками 2016 року очікується 184,7 тис.грн., що становить 18,3% до
загального обсягу реалізованої продукції по району. Очікується кількість
зайнятих працівників на малих підприємствах – 392 осіб.
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Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики в
діяльності регуляторних органів району: доцільності, адекватності,
ефективності, збалансованості, прозорості та врахування громадської думки;
- активізація розвитку малого та середнього підприємництва в районі,
зокрема серед кола молоді.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- дотримання
порядку
провадження
регуляторної
діяльності
уповноваженими регуляторними органами відповідно Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» –
уповноважені регуляторні органи в районі – впродовж року;
- здійснення інформаційно-методичного супроводу селищної, сільських
рад району з питань підготовки та прийняття регуляторних актів – відділ
економічного
розвитку
та
фінансового
забезпечення
управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації, селищна,
сільські ради – впродовж року;
- забезпечення стабільної роботи Центру надання адміністративних
послуг при Котелевській райдержадміністрації – райдержадміністрація –
впродовж року;
- видача документів дозвільного характеру через Центр надання
адміністративних послуг при Котелевській райдержадміністрації – Центр
надання адміністративних послуг при Котелевській райдержадміністрації –
впродовж року;
- залучення фінансової підтримки суб’єктами підприємницької діяльності
району через Полтавський регіональний фонд підтримки підприємництва –
відділ економічного розвитку та фінансового забезпечення управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації –
впродовж року;
- направлення безробітних до ВНЗ-ів м.Полтава для підвищення
кваліфікації за напрямком «Основи підприємницької діяльності» з метою
подальшого написання бізнес-плану та отримання одноразової допомоги для
започаткування власної справи – Котелевський районний центр зайнятості –
впродовж року;
- залучення молоді району до семінарів, тренінгів, шкіл молодого
підприємництва тощо, з метою популяризації економічних знань та ідей
підприємництва – відділ економічного розвитку та фінансового забезпечення
управління
агропромислового
та
економічного
розвитку
райдержадміністрації, Котелевський районний центр зайнятості – впродовж
року;
- залучення підприємців району до участі в тематичних регіональних
виставкових заходах – відділ економічного розвитку та фінансового
забезпечення управління агропромислового та економічного розвитку
райдержадміністрації, Котелевський районний центр зайнятості – впродовж
року;
- сприяння розвитку малого підприємництва в сфері промислового
виробництва, переробної галузі, наданні побутових та туристичних послуг,
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виходячи з наявних виробничих потужностей та незадіяних трудових ресурсів
– відділ економічного розвитку та фінансового забезпечення управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації –
впродовж року;
- реалізація заходів щодо легалізації підприємницької діяльності –
Районна робоча група з координації роботи щодо легалізації виплати
заробітної плати та зайнятості населення, Котелевське відділення Гадяцької
ОДПІ – впродовж року;
- сприяння розвитку підприємницької діяльності серед безробітних
громадян та надання фінансової підтримки для реалізації бізнес-проектів в
пріоритетних сферах діяльності Котелевського району, зокрема: роздрібна
торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 47.89, інші види роздрібної
торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.19, розведення інших тварин 01.49,
діяльність у сфері бухгалтерського обліку 69.20, технічне обслуговування та
ремонт автотранспортних засобів 45.20, розведення свійської птиці 01.47 –
Котелевський районний центр зайнятості – впродовж року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- додержання встановленої процедури підготовки та прийняття 100 %
регуляторних актів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування
району;
- припинення негативних тенденцій щодо зменшення чисельності
зареєстрованих фізичних осіб-підприємців в районі;
- кількість малих підприємств на рівні 33 в розрахунку на 10 тис.
населення;
- отримання одноразової допомоги по безробіттю для організації
підприємницької діяльності 5 безробітними;
- збільшення на 1 % кількості працюючих в сфері малого підприємництва.
6.2. Формування конкурентного середовища на регіональних ринках
У Котелевському районі функціонує 162 закладів торгівлі, у тому числі
супер-маркет «Рідне село» та ПСК «Котелевський ринок». У закладах торгівлі
представлено широкий асортимент продукції як продовольчої, так і
непродовольчої групи.
Виїзною торгівлею охоплено 10 віддалених сіл без стаціонарних закладів
торгівлі.
Торгова мережа району за 11 місяців 2016 року збільшилась на 5 одиниць.
ДП «Торговий дім «Маяк» відкрив новий магазин «Рідне село» в м.Полава.
Місця громадського харчування представлені 1 рестораном та 12 кафе.
Працює також 9 аптечних закладів. Сфера побутового обслуговування
представлена салонами краси, перукарнями, швейними та взуттєвими
майстернями, майстернями по ремонту техніки.
У смт Котельва функціонує 3 відділення банків.
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Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- покращення якості торгівельного обслуговування населення;
- розвиток конкуренції у сфері оптової та роздрібної торгівлі району;
- недопущення безпідставного зростання роздрібних цін на товари першої
необхідності;
- забезпечення виїзною торгівлею віддалені населені пункти, які не мають
стаціонарної мережі;
- забезпечення надійного функціонування фінансово-ресурсної системи
району.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- встановлення за погодженням з власниками зручного для населення
режиму роботи закладів торгівлі та ресторанного господарства – селищна,
сільські ради району, суб’єкти господарювання – впродовж року;
- активізація діяльності підприємств споживчої кооперації району в
напрямку проведення капітальних ремонтів, реконструкції та відновлення
роботи підпорядкованих закладів торгівлі – підприємства споживчої
кооперації – впродовж року;
- розширення мережі підприємств торгівлі та сфери громадського
харчування в сільських населених пунктах району – відділ економічного
розвитку та фінансового забезпечення управління агропромислового та
економічного розвитку райдержадміністрації, селищна, сільські ради району,
суб’єкти господарювання – впродовж року;
- сприяння насиченню споживчого ринку продукцією місцевих
виробників – райдержадміністрація – протягом року;
- покращення облаштування центрального ринку в смт Котельва та
майданчиків для виїзної торгівлі в селах району – ПСК «Котелевський ринок»,
Котелевське районне споживче товариство, селищна, сільські ради –
впродовж року;
- залучення суб’єктів торговельної діяльності до здійснення виїзної
торгівлі у віддалених населених пунктах – селищна та сільські ради –
впродовж року;
- забезпечення функціонування діючих та установка нових програмнотехнічних комплексів, а також терміналів для зняття готівки – банківські
установи району – протягом року;
- розширення спектру банківських послуг, що надаються населенню та
суб’єктам господарювання району – банківські установи району – протягом
року;
- розвиток співпраці банківських установ району та підприємств, що
працюють в сфері сільського господарства – управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації, банківські установи, сільськогосподарські
підприємства району - протягом року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- реконструкція 1 закладу торгівлі та 1 закладу громадського харчування
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на території району;
- відновлення роботи не менше 1-го закладу торгівлі в сільському
населеному пункті району;
- додаткове охоплення виїзною торгівлею 2 віддалених населених
пунктів;
- збільшення кількості суб’єктів роздрібної торгівлі на 2,5 %.
- збереження функціонування всіх 3 банківських філій і відділень на
території району.
6.3. Цінова політика
Згідно щомісячного аналізу Департаментом економічного розвитку,
торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації моніторингових
досліджень райдержадміністрацій області протягом 2016 року, ціна на основні
соціально значущі продукти харчування в районі, зокрема на борошно, хліб з
борошна І ґатунку, хліб із суміші житньо-пшеничного борошна, цукор, олію,
яйця та «борщовий набір» трималася на рівні або нижче середньо обласного
показника.
Для утримання стабільної цінової ситуації та насичення ринку основними
продовольчими товарами в районі регулярно проводяться ярмаркові заходи,
на яких реалізується продукція сільгоспвиробників.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- забезпечення стабільної цінової ситуації на споживчому ринку району;
- сприяння створенню конкурентного цінового середовища та вільного
доступу до продукції місцевих виробників, у тому числі виробників
сільгосппродукції.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- вживання всіх передбачених чинним законодавством заходів щодо
запобігання необґрунтованому підвищенню цін на споживчому ринку
району – райдержадміністрація – протягом року;
- проведення щомісячного моніторингу цін на соціально значущу групу
продуктів харчування в магазинах району та ринку – відділ економічного
розвитку та фінансового забезпечення управління агропромислового та
економічного розвитку райдержадміністрації, комісії по здійсненню
контролю за цінами при виконкомах селищної та сільських рад – впродовж
року;
- висвітлення на веб-сайті райдержадміністрації результати моніторингу
дослідження цін на основні продовольчі товари – відділ економічного розвитку
та фінансового забезпечення управління агропромислового та економічного
розвитку райдержадміністрації, комісії по здійсненню контролю за цінами
при виконкомах селищної та сільських рад – впродовж року;
- попередження порушень правил торгівлі суб’єктами підприємницької
діяльності району – робоча група райдержадміністрації з питань контролю
за додержанням правил торгівлі, селищна, сільські ради району – впродовж
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року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- зростання за підсумками року роздрібного товарообороту на 17 %;
- відсутність різких цінових коливань на ринку продовольчих товарів.
6.4. Розвиток системи надання адміністративних послуг
Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського
суспільства є потреба у розвитку та підтримці довіри громадян до органів
влади. Складовою частиною цього напрямку є своєчасне, повне та якісне
надання адміністративних послуг, у тому числі документів дозвільного
характеру.
У квітні 2013 року створений та розпочав свою діяльність Центр надання
адміністративних послуг при Котелевській районній державній адміністрації.
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від
04.05.2016 №162 «Про затвердження Положення про Центр надання
адміністративних послуг при Котелевській районній державній адміністрації
та Переліку адміністративних послуг» (зі змінами), Центром надається 50
адміністративних послуг , з них 10 документів дозвільного характеру.
У 2016 році, у зв’язку з прийняттям Закону України від 12.02.2015 № 191VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» адміністраторами Центру
отримано електронні особисті цифрові підписи для роботи в Державних
електронних реєстрах суб’єктів надання послуг. Також відповідно до цього
закону та актів Кабінету Міністрів України Центр підключено до електронних
реєстрів Міністерства юстиції України: Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців.
За 11 місяців 2016 року до Центру звернулось 4904 суб’єкти звернень для
отримання адміністративних послуг.
Найпоширенішими є адміністративні послуги у сфері реєстрації права
власності, кадастрового реєстру, оформлення і видачі паспорта громадянина
України, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання. Позитивним є
факт, що всі адміністративні послуги надано у терміни, передбачені чинним
законодавством.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- створення належних умов для забезпечення ефективного та якісного
надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, постійне поліпшення їх
якості обслуговування, кількість адміністративних послуг, які можна отримати
в Центрі звести до максимуму, забезпечення відкритості та прозорості
процедур надання адміністративних послуг;
- забезпечення подальшого надання адміністративних послуг відповідно
до затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014
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№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів
виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» переліку
адміністративних послуг органів виконавчої влади;
- удосконалення взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг
та органів місцевого самоврядування;
- завдання відповідає пріоритетним напрямкам розвитку області, району
та держави в цілому.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- якісне (швидке) надання адміністративних послуг – Центр надання
адміністративних послуг – протягом року;
- консультування одержувачів адміністративних послуг щодо прийому
вхідних пакетів документів, надання технічної підтримки одержувачам послуг
по формуванню необхідних пакетів документів, обробка документів та видача
результатів – Центр надання адміністративних послуг – протягом року;
- організація передачі документів із Центру до виконавчих органів, що
беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а також
передачі вихідних документів до Центру – Центр надання адміністративних
послуг – протягом року;
- залучення представників органів місцевого самоврядування та органів
виконавчої влади для вирішення спірних та проблемних питань, що виникають
в процесі надання адміністративних – Центр надання адміністративних
послуг – протягом року;
- переведення в електронний формат окремих адміністративних послуг,
що користуються найбільшим попитом серед населення і бізнесу та не містять
інформації, доступ до якої обмежений згідно чинного законодавства – Центр
надання адміністративних послуг – протягом року;
- максимум адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі; –
Центр надання адміністративних послуг – протягом року;
- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів, у
тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими
потребами) – Центр надання адміністративних послуг – протягом року;
- мінімізація часу на очікування в черзі до адміністратора – Центр
надання адміністративних послуг – протягом року;
- зведення кількості відвідувань Центру до двох разів (при поетапному
отриманні адміністративної послуги) – Центр надання адміністративних
послуг – протягом року;
- системне навчання адміністраторів та реєстраторів на базі Центру –
Центр надання адміністративних послуг – протягом року;
- підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та
шляхом самоосвіти – Центр надання адміністративних послуг – протягом
року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- вільний доступ населення до інформації щодо порядку, умов, строків,
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вартості (у разі платності) надання адміністративних послуг;
- зручні умови для обслуговування громадян у Центрі надання
адміністративних послуг, економія часу та витрат населення при отриманні
послуг;
- максимум адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;
- делегування повноважень по наданню окремих адміністративних послуг
з центрального на місцевий рівень.
Аналіз статистичних даних роботи Центру у 2016 році, свідчить, що
середня кількість адміністративних послуг у місяць становить 545 одиниці.
Враховуючи масовість та актуальність попиту населення району у
отриманні адміністративних послуг, передбачаємо незначний ріст кількості
звернень щодо надання адміністративних послуг у 2017 році. Прогнозований
показник становить 7000 одиниць звернень в рік.
7. Механізми регулювання
7.1. Управління об'єктами комунальної власності
Рішенням 23 сесії шостого скликання районної ради від 05.02.2013 року
затверджено реєстр об’єктів спільної власності територіальних громад селища
та сіл Котелевського району.
Станом на 01.12.2016 налічується 72 установи і організації, майно яких є
спільною власністю територіальних громад район, які передані в управління
Котелевській райдержадмінісрації.
Найбільша кількість суб’єктів спільної власності територіальних громад
області нараховується по галузях: охорона здоров’я – 31, освіта – 19, культура
і туризм – 5, соціальний захист населення – 4.
У 2016 році відділом управління майном районної ради, установами та
організаціями району укладено близько 70 договорів оренди. За оренду майна
протягом 11 місяців 2016 року до бюджету району перераховано 28 тис.грн.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- раціональне використання майна комунальної власності.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- підвищення рівня наповнення доходної частини районного бюджету від
використання об’єктів спільної власності територіальних громад району.
7.2. Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації району включилися в систему
електронних закупівель на базі системи Prozorro.
У 2016 році розпочата робота по впровадженні електронних
адміністративних послуг, ведеться співпраця з волонтерською компанією
iGOV. Подано 6 заявок на відкриття кабінетів на порталі iGOV.
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Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- забезпечення прозорості процесу державних закупівель;
- забезпечення громадського контролю за процесом публічних закупівель;
- посилення боротьби з корупцією.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- забезпечення економного витрачання бюджетних коштів – структурні
підрозділи райдержадміністрації, бюджетні установи, органи місцевого
самоврядування – впродовж року;
- продовження процесу електронізації надання адміністративних послуг
для населення та бізнесу, створення електронних кабінетів службовців для
кожної послуги, що надається – структурні підрозділи райдержадміністрації
– впродовж року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- економія бюджетних коштів, виділених на утримання установ та
організацій району.
7.3. Реалізація районних цільових (комплексних) програм
Районні цільові (комплексні) програми розробляються відповідно до
Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання районних
(комплексних) програм, затверджених рішенням 7 сесії Котелевської районної
ради шостого скликання від 24.06.2011року.
Протягом 2016 в районі діяло 43 територіальних комплексних (цільових)
програм. У 2016 році в районному бюджеті на фінансування цільових
(комплексних) програм виділено 2633,81 тис.грн. Станом на 01.12.2016 року
профінансовано 2160,0 тис.грн. або 82% до запланованих обсягів.
Фінансування передбачено по 18 програмах, фактично профінансовано
17. По 25 програмах кошти з районного бюджету не виділялися, а реалізація
заходів здійснювалася переважно з інших джерел фінансування: селищного та
сільських бюджетів, інвесторських коштів.
Найбільше коштів районного бюджету освоєно на виконання заходів:
- районної програми «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки –
600,0 тис.грн.;
- районної програми соціальної підтримки малозахищених верств
населення Котелевського району на 2016-2020 роки «Турбота» – 337,8 тис.грн.
У 2017 році планується реалізація 32 районних програми.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- забезпечення раціонального використання бюджетних коштів,
матеріально-технічних, інших ресурсів передбачених на реалізацію програм;
- забезпечення координації діяльності місцевих органів виконавчої влади,
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органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для
розв’язання найважливіших проблем життєдіяльності району.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- сприяння здійсненню аналізу структури, складу та фінансового
забезпечення цільових районних програм, як системного об’єкта управління –
відділ економічного розвитку та фінансового забезпечення управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації,
фінансове управління райдержадміністрації – впродовж року;
- створення умов для перегляду районних програм з метою скорочення й
оптимізації їх заходів, відповідно до реальних можливостей бюджетного
фінансування – структурні підрозділи райдержадміністрації – впродовж
року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- збільшення відсотку комплексних програм до загальної кількості;
- збільшення кількості та обсягів фінансування з районного та інших
місцевих бюджетів;
- збереження рівня підтримки проектів програм, винесених на розгляд та
затвердження органами місцевого самоврядування.
8. Розвиток реального сектору економіки
8.1. Промисловий комплекс
На території району зареєстровані підприємства, які виробляють
промислову продукцію, та сплачують податки до місцевих бюджетів:
ТОВ «Агрофірма«Маяк» (виробляє хліб та хлібобулочні вироби, борошно,
олію, м'ясо, ковбасу та м'ясні вироби), ПрАТ «Полтавський вентиляторний
завод» (виробляє промислові вентилятори, здійснює діяльність у м.Полтава),
СТ «Котелевський
коровай»
(хлібобулочні
вироби),
більшість
сільськогосподарських підприємств виробляє промислову продукцію для
власного споживання (борошно, олію, м'ясо, крупи, макаронні вироби). Діють
в районі також промислові підприємства, які у нас не зареєстровані: ТОВ
«Євразія» (лікарські препарати та консерви овочеві), ПВКП «Пружина
сервіс» (пружини), ТЗДВ «Полтавська фірма «Ворскла» (швейні вироби).
За 10 місяців 2016 року підприємствами, які здають звітність за місцем
реєстрації в район, реалізовано промислової продукції на суму
49992,2 тис. грн. (у відпускних цінах підприємств), що на 6,3% менше, ніж за
відповідний період минулого року. Виробництво та реалізація харчової
промисловості зменшилися на 4,0%, продукції машинобудування – на 12,2%.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- активізація розвитку промислового сектору економіки;
- диверсифікація ринків збуту;
- збільшення чисельності зайнятих на промислових підприємствах
району.
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Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- сприяння залученню інвестиційних ресурсів, у тому числі кредитних, у
зміцнення та розширення матеріально-технічної бази діючих промислових
підприємств району – відділ економічного розвитку та фінансового
забезпечення управління агропромислового та економічного розвитку
райдержадміністрації,
фінансово-кредитні
установи,
суб’єкти
господарювання району – впродовж року;
- розширення потужностей котелевського цеху ТЗДВ «Полтавська фірма
«Ворскла» – ТЗДВ «Полтавська фірма «Ворскла» – впродовж року;
- відкриття цеху по виготовленню макаронних виробів та випічці хліба в
с.Козлівщина – ТОВ «Агрофірма «Маяк» – впродовж року;
- будівництво мінні-заводу по переробці молока в с.Милорадове –
ТОВ «Зоря» – впродовж року;
- активізація інноваційної діяльності в напрямку освоєння нових та
удосконалених видів промислової продукції – суб’єкти господарювання
району – впродовж року;
- пошук нових ринків збуту промислової продукції – суб’єкти
господарювання району – впродовж року;
- покращення
забезпечення
галузей
промисловості
району
висококваліфікованими кадрами – Районний центр зайнятості – впродовж
року;
- сприяння залученню інвестицій, створенню позитивного бізнес-іміджу
району – районна державна адміністрації, суб’єкти господарювання району впродовж року;
- підвищення рівня та вдосконалення системи оплати праці на
промислових підприємствах району – управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації, суб’єкти господарювання району –
впродовж року;
- проведення
послідовної
політики
екологізації
промислового
виробництва – районна державна адміністрації, суб’єкти господарювання
району - впродовж року.
- активізація діяльності щодо залучення підприємств машинобудування
району до регіональних презентаційно-виставкових заходів – районна
державна адміністрації, суб’єкти господарювання району – впродовж року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- збільшення обсягу виробництва та реалізації промислової продукції за
підсумками року на 109 %;
- відновлення позитивної динаміки виробництва машинобудівної
продукції;
- реалізація 2-х інвестиційних проектів по будівництву та реконструкції
підприємств харчової промисловості на території району;
- розширення потужностей на 1-му підприємстві легкої промисловості;
- створення додатково не менше 16 робочих місць в промисловому
секторі економіки.
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8.2 Агропромисловий комплекс
Котелевський район серед інших районів традиційно виділяється
розвитком аграрної сфери. У сільському господарстві району останніми
роками відбулися зміни організаційно-економічної структури галузі та
закладена позитивна динаміка її розвитку. Значний аграрний потенціал району
зумовив високий рівень виробництва сільськогосподарської продукції на душу
населення.
Виробничу діяльність здійснюють 9 сільськогосподарських підприємств,
27 фермерських господарств, 15 тисяч одноосібних та фізичних осіб, у
власності та користуванні яких знаходиться 43 тис. га ріллі.
В обробітку сільськогосподарських підприємств знаходиться 35,2 тис. га
ріллі, при цьому сільськогосподарськими підприємствами обробляється 90,3 %
– 31,9 тис. га, решта – 3,3 тис. га (9,3 % ) – фермерськими господарствами, з
яких 18 господарства мають в обробітку менше 50 га ріллі.
В складних погодних та економічних умовах трудівники села району у
2016 році отримали добрі результати. Очікується виробництво 105,9 тис. тонн
зернових та зернобобових культур, 25,7 тис. тонн цукрових буряків, 15,9 тис.
тонн соняшнику, 58 тис.тонн картоплі. В районі збереглася тенденція до
збільшення обсягів використання органічних та мінеральних добрив, засобів
захисту рослин, мінімалізації обробітку, удосконалення системи впровадження
у виробництво нових сортів, гібридів, поліпшення насінництва, підвищення
рівня культури землеробства. Для одержання доброго врожаю використано
1266 тонн діючої речовини мінеральних добрив, обсяги застосування засобів
захисту рослин зросли на 20 відсотків, що дало можливість захистити посіви
озимих культур, а також мати чисті від бур’янів і хвороб посіви
сільськогосподарських культур і виростити непоганий урожай. Закладено
фундамент для отримання доброго врожаю 2017 року. Сільгосппідприємства
району посіяли в оптимальні строки озимі культури на 4,7 тис. га.
Однією з важливих складових сільськогосподарського виробництва
району є тваринницька галузь. У сільгосппідприємствах району станом на
01.12.2016 року налічується 13320 голів ВРХ , в тому числі корів 4694 голів,
свиней 8685 голів, овець 1791 голів та 28,2 тис. голів птиці. У 2016 році
господарствами усіх форм власності району буде реалізовано худоби і птиці у
живій вазі 3,1 тис. тонн, вироблено молока 46,3 тис. тонн , яєць 11,4 млн. штук.
З року в рік зростає продуктивність громадського тваринництва. Поліпшилося
відтворення стада, зросла середня вага худоби, що надійшла на переробні
підприємства від сільгосппідприємств.
У
2016
році
сума
освоєння
капітальних
інвестицій
сільгосппідприємствами очікується не менше 140 млн. грн.
Керівники агропідприємств проводять послідовну роботу по своєчасному
розрахунку з працівниками та підвищенню їх реальних доходів.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2016 році
складе 3375 грн., що більше проти рівня минулого року на 529 грн. Зросла і
орендна плата за використання земельних ділянок. Фактичний розмір орендної
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плати від вартості орендованої землі по району складе 6,8 % (у минулому році
5 %). Збільшення вартості відбулося в основному за рахунок високої
конкуренції серед орендарів та індексації, пов’язаної з ростом споживчих цін
за підсумками 2015 року.
Для забезпечення населення району хлібобулочними виробами у цьому
році сільськогосподарськими підприємствами сформовано регіональний запас
продовольчого зерна в кількості 470 тонн.
За очікуваними даними всі с сільськогосподарські підприємства району
закінчать рік із прибутками. Буде одержано близько 200 млн.грн. прибутку,
рівень рентабельності сільськогосподарської галузі складе 48%.
В той же час сучасний стан аграрного сектора економіки району свідчить
про наявність ряду проблем системного характеру. Зокрема основними
проблемами розвитку галузі є: обмеженість власних обігових коштів
підприємств; недостатність кредитного забезпечення та довгострокових
інвестицій в сільське господарство; нерозвиненість ринкової, фінансової та
соціальної інфраструктури; фізичне і технологічне старіння основних фондів,
низький рівень купівельної спроможності .
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- формування ефективного соціально спрямованого сектору економіки
району, здатного задовольнити продовольчу безпеку району;
- створення умов для стабільного розвитку аграрного комплексу району
шляхом підвищення його інвестиційної привабливості, створення умов для
залучення інвестицій у сільськогосподарське виробництво;
- досягнення стабільного економічного зростання шляхом забезпечення
умов для розвитку ефективного підприємництва в аграрному секторі;
- забезпечення впровадження комплексу заходів, спрямованих на
удосконалення технологічних процесів в галузі рослинництва та
тваринництва;
- підвищення рівня наукового забезпечення розвитку агропромислового
виробництва;
- розбудова інфраструктури сіл, покращення благоустрою та екологічного
стану сільської місцевості;
- підтримка сталого розвитку сільських територій, створення сприятливих
умов для життєдіяльності та підвищення добробуту населення району;
- зростання рівня зайнятості сільського населення, розширення сфери
застосування праці на селі, створення нових робочих місць;
- збільшення кількості ферм сімейного типу;
- додаткові надходження до місцевих бюджетів від підприємницької
діяльності населення;
- формування культури виробництва та споживання продукції органічного
сільського господарства, збільшення виробництва високоякісної екологічно
чистої продукції та розвиток органічного землеробства;
- забезпечення збереження та відновлення ґрунтів внаслідок застосування
ґрунтозахисних та безпечних технологій;
- зростання рівня зайнятості населення внаслідок розширення
застосування праці у сфері виробництва і збуту органічної продукції.
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Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- удосконалення організаційно-технологічних аспектів виробництва з
урахуванням сучасних підходів щодо зменшення витрат сукупної енергії та
ресурсів у процесі виробництва сільськогосподарської продукції, сприяння
адаптації передових закордонних методик до вітчизняних умов агробізнесу –
управління
агропромислового
та
економічного
розвитку
райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу району –
протягом року;
- продовження проведення техніко-технологічного і ресурсного
оновлення,
технічна
модернізація
виробництва,
запровадження
автоматизованої системи оптимізації роботи сільськогосподарської техніки,
розширення застосування сучасних інноваційних технологій – управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації,
підприємства агропромислового комплексу району – протягом року;
- зменшення енерговитратності та енергетичної залежності шляхом
впровадження
енергозберігаючих
технологій
на
підприємствах
агропромислового комплексу, зокрема переведення котлів опалення на
альтернативні види палива (солома, лушпиння, тирса тощо), використання
відходів сільського господарства для виробництва відновлюваної енергії –
управління
агропромислового
та
економічного
розвитку
райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу району –
протягом року;
- запровадження адаптаційних технологій, що дозволяють пристосуватися
до негативних наслідків змін клімату, впровадження у виробництво нових
високопродуктивних сортів та гібридів сільськогосподарських культур і
садивного матеріалу, оновлення базового та сертифікованого насіння,
забезпечення
посіву
насінням
високих
генерацій
–
управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації,
підприємства агропромислового комплексу району – протягом року;
- впровадження сучасних систем живлення сільськогосподарських
культур та забезпечення внесення мінеральних і органічних добрив на рівні,
що забезпечує бездефіцитний баланс поживних речовин у ґрунті – Управління
агропромислового та економічного розвитку
райдержадміністрації,
підприємства агропромислового комплексу району – протягом року;
- цілеспрямоване та удосконалене ведення селекційно-племінної роботи у
молочному скотарстві і свинарстві у великотоварних сільгосппідприємствах та
приватному секторі, спрямоване на покращення генетичного потенціалу
худоби, підвищення продуктивних якостей худоби – управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації,
підприємства агропромислового комплексу району – протягом року;
- продовження будівництва та реконструкції існуючих приміщень по
виробництву продукції тваринництва за новітніми технологіями – управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації,
підприємства агропромислового комплексу району – протягом року;
- створення сприятливих умов для збільшення обсягу залучення
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інвестицій і кредитних ресурсів у агропромисловий комплекс – управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації,
підприємства агропромислового комплексу району – протягом року.
- створення та підтримка розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, підтримка розвитку особистих селянських господарств, ферм
сімейного типу, що спеціалізуються на вирощуванні плодово-ягідної
продукції, овочів, продукції тваринного походження – управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації –
протягом року;
- проведення семінарів та тренінгів для підвищення поінформованості
сільського населення про переваги сільськогосподарської кооперації та
заохочення до об’єднання в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи –
управління
агропромислового
та
економічного
розвитку
райдержадміністрації – протягом року;
- надання
методичної
допомоги
у
адаптації
дрібних
сільгосптоваровиробників до сучасних умов господарювання, організація
семінарів, навчань, «днів поля» для підвищення рівня знань кадрів малих та
середніх сільгоспвиробників – управління агропромислового та економічного
розвитку райдержадміністрації – протягом року;
- сприяння самозайнятості населення у селах району, підтримка
неаграрних видів бізнесу у сільській місцевості, розширення ринку праці у
сфері сільського туризму та сфері послуг – управління агропромислового та
економічного розвитку райдержадміністрації – протягом року;
- покращення якості надання адміністративних послуг малим фермерам,
сімейним господарствам та сільському населенню – райдержадміністрація –
протягом року;
- поліпшення організації роботи Котелевського ринку для реалізації
сільськогосподарської продукції підсобними та дрібними фермерськими
господарствами сільської місцевості – управління агропромислового та
економічного розвитку райдержадміністрації – протягом року;
- підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя,
діяльності та побуту селян – управління агропромислового та економічного
розвитку райдержадміністрація – протягом року;
- підтримка розвитку виробництва екологічно чистих продуктів
харчування та органічного сільськогосподарського виробництва – Управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації –
протягом року.
- інформаційно-методичний супровід громадян, які виявили бажання
вести органічне виробництво на присадибних земельних ділянках – управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації,
Агроекологічний центр ФГ «Еко-Маяк» – протягом року;
- для підвищення рівня обізнаності виробників сільгосппродукції,
зацікавлених осіб проведення семінарів, засідань у форматі «круглих столів»
на теми «Сертифікація органічної продукції», «Агрономічні особливості
вирощування органічної продукції», «Економічна ефективність виробництва
органічної продукції та бізнес-планування» – управління агропромислового та
економічного розвитку райдержадміністрації, Агроекологічний центр ФГ
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«Еко-Маяк» – протягом року;
- розповсюдження інформації на тему популяризації органічного
землеробства та впровадження екологічної культури ведення виробництва
серед фермерських та особистих селянських господарств населення,
розміщення інформації на сайтах Котелевської райдержадміністрації та
Агроекологічного центру – управління агропромислового та економічного
розвитку райдержадміністрації, Агроекологічний центр ФГ «Еко-Маяк» –
протягом року.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
- збільшення обсягу виробництва валової продукції сільського
господарства порівняно з очікуваним у 2016 році на 5,4 %, в тому числі за
рахунок рослинництва на 5,6 %, тваринництва на 4,9 %;
- закупівля 44 одиниць високопродуктивної техніки та обладнання;
- започаткування функціонування на території громад Котелевщини
обслуговуючого кооперативу, що об’єднуватимуть не менше 200 особистих
селянських господарств;
- буде розпочато процес сертифікації на відповідність стандартам
органічного виробництва одного сільгосппідприємства району;
- збільшення кількості господарств, які ведуть органічне виробництва на
присадибних земельних ділянках до 20;
- збільшення в населення району попиту на натуральні продукти
харчування.
8.3. Будівництво та житлова політика
Будівництво житла в районі ведеться лише за кошти населення. За січень–
вересень 2016р. у районі прийнято в експлуатацію 400 м2 загальної площі
житла. До кінця 2016 року очікується введення житла загальною площею
500 м2.
По Котелевському району з 39 населених пунктів по 21 є містобудівна
документація, яка було розроблена в 60-90 роках і міститься тільки на
паперових носіях, по 18 - відсутня.
До кінця 2016 року планується, за кошти інвесторів, розроблення та
затвердження детального плану території для розміщення комплексу
придорожнього сервісу по обслуговуванню водіїв та транспортних засобів по
вул. Троєцькій смт Котельва, Котелевського району. Розпочаті роботи з
знесення змін до генерального плану смт Котельва Котелевського району
Полтавської області з розробленням плану зонування, на дані цілі передбачено
кошти в сумі 144 тис. грн. з бюджету Котелевської селищної ради.
Відповідно до ст.22 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про
містобудівний кадастр» та рішення 16 сесії 6 скликання Полтавської обласної
ради від 23.05.2013 «Про затвердження регіональної цільової Програми
створення та впровадження містобудівного кадастру Полтавської області на
2013-2017 роки» створення містобудівного кадастру здійснюється у 2 етапи
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протягом 2013-2017 років (1 етап – 2013-2015роки; 2 етап – 2016-2017 роки).
Відповідно до вищезазначеного Котелевський район здійснює
впровадження 1 етапу створення містобудівного кадастру, а саме вирішення
питання щодо розроблення та оновлення містобудівної документації
Котелевського району та його населених пунктів.
Головною
проблемою
створення
містобудівного
кадастру
у
Котелевському районі залишається:
визначення
відповідних
одиниць
у
штатному
розкладі
райдержадміністрації, які повинні бути у спеціально уповноваженому органі
містобудування та архітектури (відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр»);
здійснення
організаційно-фінансових
заходів
для
знаходження
матеріально-технічної можливості для переведення існуючої містобудівної
документації в електронний вигляд та проектних організацій для скасування
рішень щодо обмеженого доступу (гриф «ДСК»).
На виконання п.3,4,7,8,21 розпорядження голови облдержадміністрації від
23.12.2015 № 645 «Про затвердження Плану заходів щодо створення в області
безбар’єрного життєвого середовища для людей з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення на 2016-2020 роки», листа Полтавської
облдержадміністрації від 04.10.2016 №01-65/2043 райдержадміністрацією було
рекомендовано селищному та сільським головам урахувати результати Аудиту
доступності та пропозиції місцевого комітету доступності та в установленому
законом порядку передбачити цільові витрати й належне фінансування
запланованих заходів у сфері доступності зі збільшенням видатків в межах
асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на 2016-й та
наступні роки, і за рахунок інших джерел, не заборонених законом.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- створення умов для розвитку житлового будівництва та реалізації
житлових програм;
- створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які
згідно із законодавством України потребують покращення житлових умов,
зокрема громадян, які брали участь у антитерористичній операції на сході
країни;
- реалізація державної політики у галузі будівництва (реконструкції)
об’єктів соціальної сфери;
- покращення містобудівної ситуації на районному рівні та в населених
пунктах району;
- формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;
- реалізація державної політики та регіональної програми у сфері
безбар’єрності.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- розроблення та затвердження план-графіку введення в експлуатацію
об’єктів житлового будівництва – сектор містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації,
сільські (селищні) ради – І квартал 2016 року;
28

- реалізація заходів програм підтримки житлового будівництва, зокрема:
обласної цільової Програми будівництва (придбання) доступного житла на
2010-2017 роки; обласної Програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017
роки; цільової регіональної Програми «Власний дім» на 2017-2021 роки;
програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення
доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
державних програм із забезпечення житлом пільгових категорій громадян –
сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства
та будівництва райдержадміністрації, сільські (селищна) ради – протягом
року;
- резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла,
визначених містобудівною документацією – сектор містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва
райдержадміністрації, сільські (селищна) ради – протягом року;
- проведення моніторингу стану розвитку в районі житлового будівництва
– сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства
та будівництва райдержадміністрації, сільські (селищна) ради – протягом
року;
- сприяння продовженню будівництва житла за рахунок всіх джерел
фінансування - сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації, сільські (селищна) ради
– протягом року;
- сприяння забезпеченню доступним житлом громадян, які потребують
поліпшення житлових умов – сектор містобудування, архітектури, житловокомунального господарства та будівництва райдержадміністрації, сільські
(селищна) ради – протягом року;
- забезпечення розроблення та оновлення (коригування) містобудівної
документації: схеми планування території району, генеральних планів
населених пунктів, зонінгів, детальних планів територій – сектор
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації, сільські (селищна) ради – протягом року;
- розробка схеми планування району, поновлення генеральних планів з
розробкою планів зонування селище Котельва та сіл: Милорадове, Стадниця,
Микілка, Деревки, Любка, Млинки, Велика Рублівка, Більськ, Козлівщина –
сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства
та будівництва райдержадміністрації, сільські (селищна) ради – протягом
року;
- розробка районної цільової програми зі створення містобудівного
кадастру Котелевського району, виконання першого етапу створення
містобудівного кадастру – сектор містобудування, архітектури, житловокомунального господарства та будівництва райдержадміністрації ради –
протягом року;
- забезпечення виконання районного Плану заходів щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення з урахуванням рекомендацій аудиту
громадських експертів та зі створенням доступності до будівель і приміщень,
на базі яких працюють виборчі дільниці – сектор містобудування,
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архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва
райдержадміністрації, селищна та сільські ради, підприємства та організації
– протягом року;
- активізувати діяльність районного комітету забезпечення доступності
інвалідів та інших маломобільних груп населення до соціальної та інженернотранспортної інфраструктур у тісній співпраці з громадськими об’єднаннями
людей з інвалідністю – сектор містобудування, архітектури та житловокомунального господарства райдержадміністрації, управління праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;
- ініціювати закладення цільових витрат на заходи у сфері доступності на
2017 та на наступні роки, шляхом моніторингу доступності будівель, споруд,
приміщень та з оновленням Реєстру об’єктів, що потребують першочергового
забезпечення засобами доступності – сектор містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;
- забезпечення
моніторингу
об’єктів
розпочатого
будівництва,
реконструкції, капітального ремонту з питань виконання вимог містобудівних
умов і обмежень забудови земельних ділянок та на відповідність будівництва
вимогам ДБН В.2.2-17:2006 "Доступність будинків і споруд для
маломобільних груп населення – сектор містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
- збільшення в 2017 році обсягів введення в експлуатацію житла за
рахунок усіх джерел фінансування порівняно з очікуваним у 2016 році;
- введення загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування в
2016 році 0,5 тис.м2 та 0,55 тис.м2 у 2017 році;
- початок розроблення схеми планування району, поновлення генеральних
планів та розробення планів зонування 9 населених пунктів (селище Котельва
та сіл: Милорадове, Стадниця, Микілка, Деревки, Любка, Млинки, Велика
Рублівка, Більськ, Козлівщина);
- затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру
Котелевського району, продовжити створення служби містобудівного кадастру
Котелевського району;
- забезпечення об’єктів і споруд оточуючого середовища умовами
безперешкодної доступності для людей з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення з усуненням недоліків, виявлених під час
масштабних аудиторських перевірок, що відбулися у 2014-2016 роках;
8.4 Розвиток інфраструктури
Протягом 2016 року на виконання робіт по поточних ремонтах доріг на
території району освоєно 5072,7 тис.грн., що складає 90 % від плану.
У районі стабільно діють внутрірайонні рейси Котельва-Млинки,
Котельва-Більськ та Котельва-Перша Михайлівна.
Послуги стаціонарного телефонного зв’язку, Інтернет та проводового
мовлення надає в районі Цех Телекомунікаційних Послуг № 11 ПФ ПАТ
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«Укртелеком». Забезпечення послугами стаціонарного телефонного зв’язку –
12,4 вузлів зв’язку на 100 сімей. Нараховується 1300 користувачів Інтернет за
технологією ADSL. Кількість споживачів проводового мовлення –
620 абонементів.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- розвиток та ефективне функціонування транспортної мережі району;
- стале функціонування системи пасажирських перевезень;
- задоволення потреб населення у якісних телекомунікаційних послугах
на території району.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- сприяння розвитку транспортної мережі району, зокрема у сільській
місцевості (с.Михайлеве, с.Ковалеве, с.Козлівщина, с.Зайці, с.Перша
Михайлівна) – Котелевська районна державна адміністрація, селищна,
сільські ради, філія «Котелевський райавтодор», інші підприємствапідрядники – впродовж року;
- капітальний ремонт а/д О 1710132 Котельва – Більськ (вул.Покровська,
смт Котельва Котелевського району Полтавської області) – селищна рада,
філія «Котелевський райавтодор» – впродовж року;
- капітальний ремонт а/д С 171005 під’їзд до с.Деревки (вул.Спичака, смт
Котельва Котелевського району Полтавської області) – селищна рада, філія
«Котелевський райавтодор» – впродовж року;
- поточний ремонт доріг комунальної власності в районі – селищна,
сільські ради, філія «Котелевський райавтодор», інші підприємствапідрядники – впродовж року;
- корекція проектно-кошторисної документації «Добудова об’їзної дороги
смт Котельва» – Служба автомобільних доріг у Полтавській області – І
квартал 2017 року;
- відновлення наступних пасажирських маршрутів: Котельва-Михайлеве,
Котельва-Сидоряче,
Котельва-Михайлівка
Перша,
Котельва-ЗайціШевченкове, Котельва-Ковалеве-Маловидне, Котельва-Зайці-Шевченкове,
Котельва-Ковалеве-Маловидне та у зворотних напрямках – районна державна
адміністрація, обласна державна адміністрація – впродовж року;
- відкриття тимчасового протягом листопада 2017 року – березня 2018
року місцевого рейсу в смт. Котельва – Котелевська селищна рада – впродовж
року;
- стабільне функціонування та введення додаткових рейсів на діючих
пасажирських маршрутах: Котельва-Млинки, Котельва-Більськ, КотельваПерша Михайлівка – райдержадміністрація – впродовж року;
- максимальне задіяння потужностей існуючих АТС – Цех
Телекомунікаційних Послуг № 11 ПФ ПАТ «Укртелеком» – впродовж року;
- подальше удосконалення та розширення мультисервісних систем з
максимальним наближенням доступності послуг мережі Інтернет, ІР-телефонія
та ІР-телебачення до споживача – Полтавська філія ПАТ «Укртелеком», Цех
Телекомунікаційних Послуг № 11 ПФ ПАТ «Укртелеком» – впродовж року;
- продаж новітньої послуги інтерактивне TV – Полтавська філія ПАТ
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«Укртелеком», Цех Телекомунікаційних Послуг № 11 ПФ ПАТ «Укртелеком»
– впродовж року;
- оптимізація мережі проводового мовлення – Цех Телекомунікаційних
Послуг № 11 ПФ ПАТ «Укртелеком» – впродовж року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- введення в експлуатацію не менше 0,65 км та 8500 м2 автомобільних
доріг загального користування місцевого значення та комунальної власності
після капітального та поточного ремонтів;
- відновлення 7 пасажирських маршрутів у межах району та
функціонування 1 місцевого маршруту в смт Котельва;
- стабільне функціонування та введення додаткових рейсів на 3 діючих
пасажирських маршрутах – райдержадміністрація – впродовж року;
- забезпечення населення району послугами стаціонарного телефонного
зв’язку в розрахунку 12,5 вузлів зв’язку на 100 сімей станом на кінець 2016
року;
- утримання існуючої бази абонентів широкосмугового доступу до мережі
Інтернет за технологією ADSL – 1350 користувачів;
- очікувана
кількість
споживачів
проводового
мовлення
–
600 абонементів.
9. Енергозбереження та енергоефективність
Протягом І півріччя 2016 року у Котелевському районі реалізовано 7
енергозберігаючих проектів у бюджетній сфері. Освоєно на реалізацію заходів
637,6 тис.грн. бюджетних коштів. Розрахунковий обсяг економії паливноенергетичних ресурсів складе 1,168 тонн умовного палива. Розрахунковий
економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів на перший
рік – 150,0 тис.грн.
З початку року переведено або частково переведено 10 споживачів
природного газу на альтернативні види палива.
До кінця поточного року очікується завершення реалізації ряду заходів з
енергозбереження як у бюджетній сфері, так і у господарській сфері.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- зменшення обсягів споживання енергетичних ресурсів, зокрема
природного газу, населенням, бюджетними закладами та суб’єктами
господарювання району;
- підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами
бюджетної сфери;
- зменшення енергоємності виробництва продукції.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний
ремонт соціальних закладів району з включення заходів по термомодернізації
32

будівель – Котелевська районна державна адміністрація, селищна, сільські
ради – впродовж року;
- здійснення термомодернізації будівель, що використовуються в
соціальній сфері та фінансуються за рахунок бюджетних коштів –
Котелевська районна державна адміністрація, Котелевська селищна рада,
відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації – впродовж року;
- реалізація заходів передбачених Регіональною програмою з
енергоефективності Полтавської області на 2017 роки – відповідальні
виконавці згідно заходів програми – впродовж року;
- контроль за дотриманням лімітної дисципліни споживання енергоносіїв
бюджетними закладами району – керівники бюджетних установ – впродовж
року;
- щомісячний моніторинг та аналіз споживання енергоносіїв закладами
соціальної сфери району – відділ економічного розвитку та фінансового
забезпечення управління агропромислового та економічного розвитку
райдержадміністрації – впродовж року;
- придбання енергозберігаючої техніки та обладнання – суб’єкти
господарювання району – впродовж року;
- реалізація заходів по переведенню або частковому переведенню
споживачів природного газу на альтернативні види палива (дрова, брикети,
тирса тощо) – бюджетні заклади району, суб’єкти господарювання –
впродовж року;
- реалізація в районі державної кредитної програми на утеплення житла,
будинків та модернізацію опалювальних систем – Котелевське районне
відділення АТ «ОЩАДБАНК» – впродовж року;
- проведення інформаційно-просвітницької роботи з населенням району
щодо важливості впровадження енергозберігаючих технологій, у тому числі
використання альтернативної енергетики, в приватних домогосподарствах –
відділ економічного розвитку та фінансового забезпечення управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації, сектор
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації – впродовж року;
- при
вдосконаленні
існуючого
законодавства
заключення
енергосервісних договорів – бюджетні заклади району – впродовж року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- переведення або часткове переведенню не менше 15 споживачів
природного газу на альтернативні види палива (дрова, брикети, тирса тощо);
- реалізація заходів з енергозбереження на 5 об’єктах соціальної сфери;
- освоєння капітальних вкладень, спрямованих на заходи з
енергозбереження у закладах соціальної сфери – 2000,0 тис. грн.;
- економія 55 тонн умовного палива, у тому числі в бюджетній сфері –
28 тонн умовного палива;
- отримання не менше 40 кредитів за програмою «Ощадний дім».
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10. Соціальна сфера
10.1. Демографічна ситуація
На 01.01.2016 в районі чисельність наявного населення становила
19,6 тис. осіб. За 9 місяців 2016 року чисельність населення зменшилась на
89 осіб.
Зменшення чисельності населення району відбулось за рахунок
природного скорочення, що становило 87 особи. Кількість живонароджених за
9 місяців 2016 році становила 159 осіб, померлих – 246 особа. Водночас
зафіксований міграційне скорочення населення – 2 особи.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- продовження середньої тривалості життя населення.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- популяризація здорового способу життя – соціальні служби району –
протягом року;
- забезпечення надання медичної допомоги населенню згідно медичних
стандартів – КЗ «Котелевський ЦПМСД», Котелевська ЦРЛ – протягом року;
- створення умов для розвитку сім’ї, охорони материнства та дитинства –
райдержадміністрація – протягом року;
- ефективна реалізація районних цільових програм метою яких є
поліпшення демографічного стану – райдержадміністрація, соціальні служби
району – протягом року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- зменшення природного скорочення населення.
10.2. Зайнятість населення та ринок праці
Послугами районного центру зайнятості у січні-листопаді 2016 року
скористалися 1061 безробітні особи, що на 264 особи або на 19,9 % менше, ніж
у січні-листопаді 2015 року.
Протягом січня-листопада 2016 року до районного центру зайнятості для
укомплектування державною службою зайнятості від 125 роботодавців подано
671 вакансію. За 11 місяців 2016 року укомплектовано 605 вакансій; рівень
укомплектування
вакансій
становить
90,2%.
Середня
тривалість
укомплектування вакансій 3 дні.
За 11 місяців 2016 року за направленням служби зайнятості отримали
роботу 605 осіб, що на 45 осіб або 7,4% більше, ніж в січні-листопаді 2015
року.
З початку 2016 року на обліку в районному центрі зайнятості як
безробітні перебували 78 військовослужбовців, які брали участь в
антитерористичній операції. За сприяння служби зайнятості працевлаштовано
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20 безробітних даної категорії, до громадських робіт та інших робіт
тимчасового характеру залучено 35 учасників антитерористичної операції.
Послуги державної служби зайнятості отримували 23 особи з числа
внутрішньо переміщених осіб, статус безробітного надано 21 особі. Районним
центром зайнятості працевлаштовано 12 осіб даної категорії, в тому числі 4
особи - за рахунок компенсації витрат роботодавцю на оплату праці,
проходили професійне навчання – 3 особи та 4 особи приймали участь в
громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Районним центром зайнятості для забезпечення відповідності професійнокваліфікаційного рівня громадян, які шукають роботу, до вимог роботодавців,
організовано професійне навчання безробітних, і протягом 11 місяців 2016
року 179 безробітних проходили професійне навчання за направленням
служби зайнятості. Рівень працевлаштування після закінчення професійного
навчання становить 98,2%.
Пріоритетність забезпечення тимчасової зайнятості населення досягнуто
шляхом організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру,
до яких залучено 579 безробітних (в січні-листопаді 2015 року – 567
безробітних), з них брало участь у громадських роботах – 526 осіб, в інших
роботах тимчасового характеру - 53 особи. Фінансування громадських робіт по
благоустрою територій та інформування населення про порядок оформлення
субсидій здійснювалось за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття (283,1 тис.грн.) та
коштів місцевого бюджету (217,8 тис.грн.). Громадські роботи проводились у
всіх сільських та селищній радах, управлінні соціального захисту населення.
Станом на 1 грудня 2016 року на обліку в районному центрі зайнятості
перебуває 327 безробітних.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- підвищення рівня зайнятості населення шляхом розширення легальної,
соціально орієнтованої сфери прикладання праці;
- підвищення професійно-кваліфікаційних якостей продуктивних
трудових ресурсів, відновлення структурної відповідності між пропозицією і
попитом на робочу силу;
- забезпечення соціального захисту населення від безробіття шляхом
реалізації активних програм сприяння зайнятості населення та профілактики
настання безробіття;
- забезпечення державних гарантій зайнятості, сприяння інтеграції в
суспільство осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних
умовах конкурувати на ринку праці;
- вирішення питань соціальної, трудової та професійної адаптації
учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб;
- проведення системної роботи в рамках Програми професійної орієнтації
молоді району на здобуття актуальних професій на ринку праці;
- забезпечення організації тимчасової зайнятості у формі громадських
робіт з фінансуванням таких робіт на солідарній основі за рахунок коштів
місцевих бюджетів.
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Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- працевлаштування за направленням служби зайнятості 555 осіб;
- забезпечення професійної підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації для 180 безробітних;
- стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом
компенсації роботодавцю витрат у розмірі єдиного соціального внеску для
працевлаштування 15 осіб;
- забезпечення тимчасової зайнятості та додаткового стимулювання
мотивацій до праці шляхом організації та проведення громадських робіт,
спрямованих на вирішення суспільних потреб територіальних громад, за
участю 560 осіб.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- сприяння збереженню існуючих та створення нових робочих місць –
відділ економічного розвитку та фінансового забезпечення управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації, районний
центр зайнятості, сільські та селищна ради, суб’єкти господарювання –
протягом року;
- забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на зайнятість,
працевлаштування та професійна адаптація демобілізованих учасників
антитерористичної операції, сприяння започаткуванню власної справи,
підвищення конкурентноспроможності демобілізованих військовослужбовців
– районний центр зайнятості, управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді – протягом року;
- сприяння зайнятості населення, насамперед не конкурентноспроможних
на ринку праці категорій громадян – структурні підрозділи
райдержадміністрації спільно з районним центром зайнятості – протягом
року;
- забезпечення тимчасової зайнятості та додаткового стимулювання
мотивації до праці шляхом організації і проведення громадських робіт,
спрямованих на задоволення суспільних потреб територіальних громад –
управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,
районний центр зайнятості, селищна та сільські ради – протягом року;
- здійснення професійного навчання безробітних з робітничих професій та
напрямів підвищення кваліфікації з метою збереження трудового потенціалу –
районний центр зайнятості – протягом року;
- здійснення заходів щодо легалізації заробітної плати та детінізації
трудових відносин – районна робоча група з питань легалізації виплати
заробітної плати та зайнятості населення – протягом року;
- забезпечення виконання завдань районної Програми зайнятості
населення на 2013-2017 роки – управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, сільські та
селищна ради, суб’єкти господарювання – протягом року.
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10.2.1. Створення нових робочих місць
Робота органів виконавчої влади, районного центру зайнятості, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій району
спрямовувалась на збереження існуючих та створення нових робочих місць.
В 2016 році відповідно проведеного аналізу за даними Пенсійного фонду
України та ДФС України створено 54 нових робочих місць, в тому числі:
юридичними особами – 24, приватними підприємцями – 30.
За сферами економічної діяльності робочі місця створено: - сільське
господарство, лісове господарство та рибне господарство – 16; - оптова і
роздрібна торгівля – 30; - транспорт, складське господарство, поштова та
кур’єрська діяльність – 3; - інші – 5.
З метою розвитку підприємництва на території району, створення нових
робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення, районним центром
зайнятості проведено 37 семінарів для 584 безробітних, 4 семінари для 20
роботодавців. 20 осіб отримали консультації з питань організації та
провадження підприємницької діяльності
За 11 місяців 2016 року розпочали власний бізнес 71 фізична особа –
підприємець.
В 2016 році ПСП «Святослав» введено в дію зерносушильний та
зерноочисний комплекс на 300 тонн за добу, в результаті якого створено 1
нове робоче місце.
Продовжується реалізація інвестиційного проекту підприємством СТОВ
«Скіф» - «Будівництво комплексу для зберігання зерна на 5000 тонн»
(проектом передбачається створення 3 нових робочих місць).
В 2016 році прийнято Програму розвитку та підтримки агропромислового
комплексу Котелевського району за пріоритетними напрямками на період до
2020 року, яка передбачає збільшення доданої вартості в аграрній сфері,
підтримку зайнятості сільського населення, створення додаткових
можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств, малого
та середнього аграрного бізнесу, поліпшення розвитку села та якості життя в
сільській місцевості.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- сприяння створенню нових робочих місць та стимулювання розширення
сфери прикладання праці у пріоритетних галузях економіки;
- сприяння реалізації інвестиційних проектів, які передбачають створення
нових робочих місць;
- вирішення питань розвитку підприємницької ініціативи та власного
бізнесу з відповідними обсягами фінансування заходів за рахунок місцевих
бюджетів.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії) (див. додатки табл.):
- реалізація 5 інвестиційних проектів у сільському господарстві,
промисловості та сфері обслуговування, у результаті реалізації яких буде
створено 47 нових робочих місць;
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фінансування
заходів
Програми
розвитку
та
підтримки
агропромислового комплексу Котелевського району за пріоритетними
напрямками на період до 2020 року (15 тис. грн.), в результаті реалізації яких
передбачається створення:
в сфері садівництва – 5 нових робочих місць;
в сфері бджільництва – 1 нове робоче місце;
- реалізація 2 соціальних проектів, які передбачають створення 7 робочих
місць (у разі позитивного результату конкурсного відбору Державного фонду
регіонального розвитку);
- започаткування власної справи не менше ніж 75-ма фізичними особамипідприємцями;
- відсутність передумов для масового вивільнення працюючих з
підприємств району.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- сприяння в межах чинного законодавства реалізації інвестиційних
проектів, які передбачають створення нових робочих місць – відділ
економічного
розвитку
та
фінансового
забезпечення
управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації, сільські
та селищна ради, суб’єкти господарювання – протягом року;
- забезпечення доступності інформацій щодо наявних вільних земельних
ділянок (не сільськогосподарського призначення), які можуть бути
розглянутими потенційними вітчизняними та іноземними інвесторами та
розміщення її на Інвестиційному порталі Полтавської області – відділ
економічного
розвитку
та
фінансового
забезпечення
управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації, селищна
та сільські ради – впродовж року;
- проведення заходів з роз’яснення можливостей державної підтримки
реалізації інвестиційних проектів (створення нових робочих місць) в
пріоритетних галузях економіки серед суб’єктів господарювання району –
відділ економічного розвитку та фінансового забезпечення управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації –
протягом року;
- залучення фінансової підтримки суб’єктами підприємницької діяльності
району через Полтавський регіональний фонд підтримки підприємництва –
відділ економічного розвитку та фінансового забезпечення управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації –
впродовж року;
- залучення молоді району до семінарів, тренінгів, шкіл молодого
підприємництва тощо, з метою популяризації економічних знань та ідей
підприємництва – відділ економічного розвитку та фінансового забезпечення
управління
агропромислового
та
економічного
розвитку
райдержадміністрації, Котелевський районний центр зайнятості
–
впродовж року.
- висвітлення в засобах масової інформації кращого досвіду діяльності
підприємств-роботодавців на території району щодо створення нових робочих
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місць та збереження уже існуючих – райдержадміністрація, органи місцевого
самоврядування, Котелевський районний центр зайнятості – впродовж року.
- оволодіння молоддю системою знань та умінь для планування всіх
етапів підприємницького циклу, забезпечити проведення семінарів, надання
консультативних послуг – відділ економічного розвитку та фінансового
забезпечення управління агропромислового та економічного розвитку
райдержадміністрації – протягом року.
10.3. Грошові доходи населення та заробітна плата
За даними головного управління статистики у Полтавській області
станом на 1 жовтня 2016 року середньомісячний розмір заробітної плати в
районі становив 3146,0 грн., що на 17,7 % більше, ніж на аналогічну дату
минулого року. Та складає 70,8 % від середнього по області (4442 грн.).
Станом на 1 грудня 2016 року в районі заборгованість із виплати
заробітної плати
відсутня. Виконавчих документів щодо примусового
стягнення заборгованості з виплати заробітної плати в провадженні державної
виконавчої служби немає.
Проводиться щомісячна звірка з органами Державної фіскальної служби
та Пенсійного фонду щодо дотримання підприємствами району різних форм
власності своєчасної та не нижче встановленого мінімуму виплати заробітної
плати.
За 11 місяців 2016 року робочою групою проведено 9 спостереження
щодо фактів нелегальної виплати заробітної плати та зайнятості населення, де
виявлено 31 неоформлених працівників. Відбулося 6 засідання робочої групи.
В результаті проведеної роботи: зареєстровано фізичними особами
підприємцями 5 осіб, оформлено 11 трудових договорів, 5 справ передано в
Управління Державної інспекції праці в Полтавській області.
Трудовими договорами охоплено 92% працюючих.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- сприяння зростанню реальних доходів населення;
- зменшення питомої ваги населення з низьким рівнем доходів та
працівників з низьким рівнем заробітної плати;
- забезпечення темпів зростання середньої заробітної плати в розмірах,
визначених Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм
реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні;
- дотримання умов галузевих угод та колективних договорів у частині
оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати;
- реалізація заходів щодо легалізації трудових відносин;
- здійснення заходів щодо забезпечення своєчасності виплати
заборгованості з виплати заробітної плати.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- не допускати на підприємствах, установах та організаціях усіх форм
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власності заборгованості із виплати заробітної плати працюючим – керівники
підприємств, установ, організацій усіх форм власності – протягом року;
- забезпечення скорочення частки працівників на підприємствах району,
які отримують заробітну плату нижче встановленого мінімального розміру –
районний центр зайнятості, Котелевський сектор з питань призначення та
перерахунку пенсій Чутівського об»єднаного УПФУ в Полтавській області,
Котелевське відділення Гадяцької ОДПІ, управління соціального захисту
населення райдержадміністрації, галузеві відділи райдержадміністрації.
керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності – протягом
року;
- своєчасне та якісне проведення моніторингу стану виплати заробітної
плати на підприємствах району з урахуванням виплати поточної заробітної
плати за звітний період – управління соціального захисту населення
райдержадміністрації – протягом року;
- здійснення моніторингу укладення колективних договорів на
підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману
працю, з метою забезпечення соціально-трудових гарантій працівникам –
управління соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом
року.
- недопущення фактів неофіційних трудових відносин – районна робоча
група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення
– протягом року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- забезпечення подальшого зростання рівня середньомісячної заробітної
плати у всіх галузях району до 4416,0 грн.;
- узаконення трудових відносин у 100 % випадків виявлення незаконного
залучення найманої праці;
- забезпечення виконання завдань районної Програми зайнятості
населення на 2013-2017 роки.
10.4. Соціальне забезпечення
Відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям” допомогу в управлінні соціального захисту
отримують 198 родин, з початку року їм виплачено 5619,2 тис.грн. Сума
виплат у 2016 році збільшена на 1631,3 тис. грн. проти 2015 року.
Відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
протягом 11 місяців 2016 року отримують допомогу 941 родина. Виплачено
21054,4 тис.грн., що більше відповідного періоду минулого року на
710,7 тис.грн.
Станом на 01.12.2016 року в управлінні перебуває на обліку та
отримує допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 129 осіб та 74
законних представників дітей - інвалідів, з початку року таких допомог
виплачено на загальну суму 2970,5 тис. грн., що перевищує виплати
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відповідного періоду минулого року на 353,3 тис. грн.
Для надання житлових субсидій у 2016 році передбачена субвенція з
державного бюджету на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 32878,1
тис. грн. Субсидію на житлово-комунальні послуги отримали протягом січня вересня 2016 року 4521 сім’ї, що більше відповідного періоду минулого
року на 3641 сім’ї. Станом на 01.12.2016 року субсидію на тверде паливо та
скраплений газ призначено 112 сім’ям на загальну суму 260,1 тис.грн.
Протягом 2016 компенсацію фізичним особам, які надають соціальні
послуги відповідно до постанови КМУ № 558 від 29.04.2004. виплачено 33
особам та використано коштів з місцевого бюджету в сумі 53,0 тис. грн., що на
3,4 тис. грн. більше ніж у 2015 році.
Станом на 01.10.2016р. на обліку в Єдиному державному
автоматизованому реєстрі осіб перебуває 6375 пільговиків. Щомісячно 6
організацій надають пільговикам різні види послуг.
В районі 62 домогосподарства, в яких проживають пільговики і мають
право на забезпечення пільговим твердим паливом та скрапленим газом, всі
отримали за власним вибором пільгу в готівковій формі або субсидію.
В 2016 році оздоровлено 12 осіб : 2 інваліди війни, 3 учасники бойових
дій, 5 інвалідів загального захворювання, 1 учасник бойових дій в АТО та 1
інвалід-спинальник.
Грошову компенсацію замість санаторно-курортного лікування одержали
28 інвалідів війни на суму 10,6 тис.грн. та 9 інвалідів загального захворювання
на суму 2,3 тис.грн., компенсацію на бензин отримали 14 осіб на суму 3820
грн, 13 осіб – на транспортне обслуговування на суму 4315 грн.
За станом на 01 грудня 2016 року на обліку в управлінні перебуває 250
осіб потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Протягом звітного періоду
оздоровлено 13 осіб І категорії. За рахунок коштів районного бюджету у 2016
році оздоровилося два ліквідатори аварії на ЧАЕС 2 категорії.
На 2016 рік жителям району, які постраждали внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС передбачено кошти з обласного бюджету а в сумі 20,4
тис. грн. Протягом звітного періоду забезпечено ліками – 26 чол. на суму 10,9
тис. грн., зубопротезуванням забезпечено – 2 особи на суму 2,9 тис. грн.
Працівниками відділень територіального центру у 2016 році виявлено
2606 громадян похилого віку та інвалідів, надано послуги станом на 01.10.2016
року 1869 особам, які потребують різних видів соціальної допомоги.
відділенням денного перебування обслужено 861 осіб, відділенням організації
надання адресної натуральної та грошової допомоги - 1107 пенсіонерів, у
стаціонарному відділенні та філії стаціонарного відділення на повному
державному утриманні перебуває 34 пенсіонери. Відділенням соціальної
допомоги вдома виявлено 400 осіб обслужено на теперішній час 393, з них на
платній основі 29 пенсіонерів.
Надання соціальних послуг проводиться медичним персоналом і вдома:
інвалідам І групи та особам з обмеженими фізичними можливостями, які
підлягають обслуговуванню в територіальному центрі.
Протягом 2016 року відділенням організовано 35 виїзних прийомів .
Послуги перукаря на безоплатній основі отримали 138 осіб (450 послуги),
на платній 693 осіб (1841 послуга).
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Послуги швачки на безоплатній основі отримали 90 осіб (404 послуги), на
платній 161 осіб (335 послуг).
Послуги взуттьовика на безоплатній основі отримали 127 осіб (755
послуг), на платній 198 осіб (585 послуг).
Санітарно – гігієнічні послуги на безоплатній основі отримали 108 осіб
(617 послуг), на платній 38 осіб (75 послуг).
56 одиноким непрацездатним громадянам надана натуральна допомога у
вигляді продуктів харчування, промтоварів та гуманітарної допомоги на
загальну суму 2196 грн.
Пунктом прокату у 2016 році видано в тимчасове користування засоби
реабілітації (інвалідні візки, ходунці, милиці, палиці, крісло-стілець) 105
пенсіонерам та інвалідам.
На утримання територіального центру та стаціонарних відділень виділено
коштів в сумі 3 971 159 грн., з них субвенції з селищної та сільських рад
871159 грн.
У Котелевському районі проживає 213 внутрішньо переміщених сімей,
до складу яких входить особи, з них 82 особи працездатного віку, 52 дітей, 10
інвалідів, 178 пенсіонерів.
За призначенням щомісячної адресної допомоги у 2016 році звернулося
130 сімей, з них призначено допомогу 118 сім’ям, відмовлено – 12 сім’ям.
З числа облікованих сімей 24 сім’ї одержують інші державні допомоги.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- забезпечення соціальної підтримки населення в умовах підвищення цін і
тарифів на оплату житлово-комунальних послуг;
- надання пільг, передбачених чинним законодавством за спрощеним
порядком;
- надання якісних соціальних послуг;
- забезпечення соціальної підтримки особам, які переміщуються з
тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- забезпечення своєчасного надання державної соціальної допомоги
особам, які її потребують – управління соціального захисту населення
райдержадміністрації – протягом року.
- забезпечити виконання державних програм стосовно соціального
захисту для осіб з інвалідністю (засоби реабілітації, санаторно-курортне
лікування) – управління соціального захисту населення райдержадміністрації
– протягом року;
- надавати інформаційну підтримку особам з інвалідністю стосовно норм
чинного законодавства України, яке регулює права інвалідів – управління
соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;
- за рахунок районного бюджету забезпечити надання соціальних послуг у
територіальному центрі Котелевського району громадянам, які мають рідних,
що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, проте з певних об’єктивних
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причин не надають її – Територіальний центр надання соціальних послуг
Котелевського району – протягом року;
- реабілітація дітей-інвалідів – Управління соціального захисту населення
– протягом року;
- забезпечити надання реабілітаційних послуг дітям інвалідам в центрах
соціальної реабілітації дітей інвалідів (із залученням дітей територіально
наближених районів) – управління соціального захисту населення
райдержадміністрації – протягом року ;
- забезпечити виконання заходів щодо соціального захисту бездомних
осіб та соціальної адаптації звільнених з місць позбавлення волі - забезпечення
умов для їх тимчасового перебування – управління соціального захисту
населення – протягом року;
- забезпечити надання додаткових соціальних гарантій громадянам,
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо надання
матеріальної допомоги, пільг, медичного забезпечення та санаторнокурортного лікування – управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації –
протягом року ;
- виділення коштів з місцевих бюджетів на виплату компенсацій фізичним
особам, які надають соціальні послуги згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 2004 року № 558 (відповідно до статей 89 та 91
Бюджетного кодексу України) в сумі 75,0 тис.грн. – управління соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
фінансове
управління
райдержадміністрації – протягом року;
- виділення коштів з місцевих бюджетів на надання пільг з послуг зв’язку,
інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд
окремих категорій громадян (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного
кодексу України)в сумі 130,0 тис.грн. – управління соціального захисту
населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації
– протягом року;
- забезпечити фінансування програми „Турбота” за рахунок коштів
районного бюджету на проведення заходів – управління соціального захисту
населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації
– протягом року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- посилення адресності надання всіх видів допомоги;
- забезпечення 100 % дітей-інвалідів технічними засобами реабілітації;
- надання матеріальної допомоги інвалідам та особам, що опинилися в
складних життєвих обставинах за рахунок місцевих бюджетів - 50,0 тис. грн.;
- забезпечення охоплення населення соціальними послугами на 100 %;
- забезпечення надання соціальної підтримки особам, які переміщуються з
тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції;
- забезпечення надання усіх видів державних допомог, пільг
та
соціальних гарантій, особам, які їх потребують;
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- забезпечення надання населенню житлової субсидії не менше 65%
населення району.
10.5. Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції
Одним з пріоритетних напрямків соціального захисту населення району
визначено надання соціальної підтримки учасникам АТО та членам їх сімей.
Проводиться соціальне супроводження 100% сімей демобілізованих
військовослужбовців, які проходили військову службу в районах проведення
антитерористичної операції.
Загальна сума коштів, виділених Котелевському районному центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з обласного бюджету на
оздоровлення демобілізованих 95,0 тис.грн., з районного бюджету
43,5 тис.грн. Оздоровлено 10 демобілізованих та 14 членів їх сімей. На
листопад –грудень 2016 року закуплено 10 путівок.
На пільговий проїзд учасників бойових дій, що брали участь в
антитерористичній операції та безкоштовне проходження медичних оглядів з
районного бюджету на виконання програми «ТУРБОТА» виділено 170 тис.грн.
(1000 грн. кожному), здійснена підтримка членів сімей загиблих (померлих) на
додаткову пільгу (надано допомогу 1 сім’ї сумі 3,4 тис. грн.), двом дітям
загиблих (померлих) виплачено по 12,0 тис.грн. кожному.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- надання соціальної підтримки учасникам АТО та членам їх сімей.
- соціальне супроводження сімей демобілізованих військовослужбовців,
які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної
операції.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- збільшення видатків з районного бюджету для надання щорічної
одноразової матеріальної допомоги соціально-вразливим верствам населення,
потерпілим військовослужбовцям (військовозобов’язаним, резервістам), які
отримали поранення, контузію, каліцтво чи захворювання та соціального
забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованих
територій та районів проведення антитерористичної операції, особам, що
отримали поранення під час виконання обов’язків в зоні АТО – управління
соціального захисту населення, фінансове управління райдержадміністрації –
протягом року ;
- проведення додаткового соціального захисту сімей загиблих в зоні АТО
– управління соціального захисту населення, фінансове управління
райдержадміністрації – протягом року ;
- забезпечення виплат, згідно програми «ТУРБОТА» дітям сімей
загинувших(померлих) учасників бойових дій АТО та додаткову пільгу на
ЖКП членам сімей загиблих - Управління соціального захисту населення –
протягом року;
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- забезпечення організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг)
демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в районах
проведення антитерористичної операції та членів їх сімей – центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді – протягом року;
- забезпечення вирішення питань щодо здійснення заходів із соціальної та
професійної адаптації учасників антитерористичної операції – центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – протягом року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- 100 відсоткове охоплення заходами соціального супроводження сімей
демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу в
районах проведення антитерористичної операції.

10.6. Пенсійне забезпечення
У 2016 році у Котелевському районі в повному обсязі забезпечено виплату
пенсій та грошової допомоги 6,2 тис. громадян.
В цілому видатки на пенсійні виплати порівняно з відповідним періодом
2015 року зросли на 5,2 млн. грн., або на 107%, і досягли 79,7 млн. грн.
Загальна сума власних доходів Пенсійного фонду України в районі в
звітному періоді зменшилася на 13,3 млн. грн. або на 40,8%, порівняно з 2015
роком, що стало наслідком законодавчого зниження ставки єдиного
соціального внеску майже у двічі. Забезпеченість власними коштами для
виплати пенсій в районі впродовж січня-вересня склала 25,8 %, що менше
проти відповідного показника 2015 року на 19 відсоткових пунктів.
У результаті виконання державних соціальних гарантій середній розмір
трудової пенсії на Котелевщині з початку звітного року зріс на 52 грн., або на
103,5%, і станом на 01.10.2016 року досяг 1529,03 грн.
Як і в попередні роки галузями, що формують найбільші частки фонду
оплати праці залишаються сільське господарство – 48,6% та бюджетна –
32,7%. Як позитив можна відмітити збільшення питомої ваги економічно
самостійних суб’єктів господарювання у формуванні згаданого фонду.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- закріплення тенденцій зростання рівня прогнозованості доходної та
видаткової частин бюджету Пенсійного фонду України щодо своєчасності
фінансування виплати пенсій та допомоги в районі;
- збільшення інформаційного впливу на страхувальників, органів
місцевого самоврядування та застрахованих осіб і їх об'єднань щодо
зменшення чисельності найманих працівників, котрим нараховується і
виплачується заробітна плата в розмірах менших ніж гарантованих державою;
- впровадження та оцінка результатів реалізації “Стратегії модернізації та
розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року” в районі.
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Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- проведення щомісячних семінарських занять з безробітними щодо
особливостей пенсійного страхування і забезпечення – Чутівське об'єднане
управління Пенсійного фонду України Полтавської області, Котелевський районний
центр зайнятості – протягом року;
- участь в заходах органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування спрямованих на легалізацію зайнятості та доходів громадян –
Котелевська районна державна адміністрація, Гадяцька інспекція Фіскальної
служби України, територіальна державна інспекція праці в Полтавській
області,Чутівське об'єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської
області, Котелевський районний центр зайнятості – протягом року;
- проведення інформаційних заходів для посадових осіб страхувальників
щодо змін в нормативно правових актах, що регулюють особливості
соціального страхування громадян – Чутівське об'єднане управління Пенсійного
фонду України Полтавської області, Котелевський районний центр зайнятості –
протягом року;
- запровадження новітніх форм обслуговування громадян з питань
діяльності управління – Чутівське об'єднане управління Пенсійного фонду
України Полтавської області – протягом року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- збільшення видаткової частини бюджету Пенсійного фонду України на
пенсійне забезпечення громадян району на 15 % та досягти загальної суми
видатків в 127 млн. грн.;
- закріплення тенденції до зростання частки в доходній частині бюджету
Чутівського об'єднаного управління Пенсійного фонду України від сплати
страхових внесків платниками Котелевського району на 1,5 відсоткових пункти
в порівнянні з очікуваним в 2016 роком до рівня 27,4 %;
- зростання розміру пенсії середньостатистичного пенсіонера району не
менше ніж на 13,5% до значення 1780,0 грн., станом на грудень 2017 року;
- формування застрахованого фонду оплати праці в районі в межах
189 млн. грн. (зростання 17,5 %);
- закріплення тенденції до зростання застрахованої заробітної плати
середньостатистичного працівника району не менше ніж на 19,0 %;
- зростання чисельності застрахованих осіб на 0,1 %.
10.7. Житлово-комунальне господарство
Для забезпечення безперебійного централізованого водопостачання в
населених пунктах району в 2016 році проведено слідуючі заходи:
- Котелевською селищною радою розпочато будівництво артезіанської
свердловини для водопостачання та господарсько-питних потреб мешканців
смт. Котельва, кошторисна вартість даних робіт складає 5720 тис. грн., з них
3010 тис. грн. кошти обласного бюджету, 2710 тис. гнр. співфінансування з
бюджету селищної ради.
46

- Милорадівською сільською радою на стадії завершено роботи з
капітального ремонту артезіанської свердловини №9 в с. Милорадове за
рахунок коштів ГПУ «Полтавагазвидобування» та розпочаті роботи з
будівництва 3 км. водопроводу в с. Милорадове;
- замінено глибинний насос на артезіанській свердловині, яка забезпечує
споживачів смт Котельва питною водою та придбано новий резервний.
Для вдосконалення системи поводження з твердими побутовими
відходами на території району рішенням виконавчого комітету Котелевської
селищної ради №43 від 10.03.2016 року затверджено схему санітарної очистки
смт Котельва.
Зокрема, комунальні послуги на території Котельви надає місцевий
комбінат комунальних підприємств, який рішенням 52 сесії шостого
скликання Котелевської селищної ради від 12.07.2013 року визначено
надавачем послуг по вивезенню твердих побутових відходів на території
Котелевської селищної ради.
На договірних засадах вивезення побутових відходів відбувається в
багатоквартирних житлових будинках, що рахуються на балансі комбінату
комунальних підприємств (послуга включена в абонентську плату). А також,
на 01.05.2016 року, заключено угоди на вивезення побутових відходів з 93
суб’єктами господарювання. Зі 50 суб’єктами аналогічні договори не
укладено.
Вивезення відходів з приватного сектора здійснюється за кошти
селищного бюджету. На збір та транспортування відходів, а також
обслуговування полігону щорічно витрачається близько 600 тис.грн. коштів
селищного бюджету.
Селищною радою разом з райдержадміністрацією проведено сходку з
мешканцями багатоповерхівок на якій розглянуте питання, щодо визначення
управителів в багатоквартирних будинках.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- забезпечення безперебійного централізованого водопостачання в
населених пунктах району;
- вдосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами
на території району;
- надання якісних житлово-комунальних послуг населенню району;
- самоорганізація співвласників багатоквартирних будинків для
управління житловим фондом;
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- будівництво, реконструкція, розширення водопровідних мереж в
населених пунктах району – сектор містобудування, архітектури, житловокомунального господарства та будівництва райдержадміністрації, селищна
та сільські ради, комбінат комунальних підприємств – протягом року;
- будівництво глибоководної свердловини в селищі Котельва – сектор
містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації, селищна рада, комбінат комунальних
підприємств – протягом року;
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- підвищення якості надання послуг з ремонту та утримання приміщень,
будинків, споруд, прибудинкових територій – сектор містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва
райдержадміністрації, селищна та сільські ради, комбінат комунальних
підприємств – протягом року;
- облаштування майданчиків під контейнери для зберігання твердих
побутових відходів – сектор містобудування, архітектури, житловокомунального господарства та будівництва райдержадміністрації, селищна
та сільські ради, комбінат комунальних підприємств – протягом року;
- ліквідація утворених
несанкціонованих сміттєзвалищ – сектор
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації, селищна та сільські ради, комбінат
комунальних підприємств - протягом року;
- технічне переоснащення житлово-комунального господарства району на
основі широкого застосування вітчизняних і зарубіжних науково-технічних
досягнень, зокрема в енерго- та ресурсозбереженні, впровадження екологічно
чистих технологій – сектор містобудування, архітектури, житловокомунального господарства та будівництва райдержадміністрації, селищна
та сільські ради, комбінат комунальних підприємств – протягом року;
- активізація
процесу
створення
об’єднань
співвласників
багатоквартирних будинків та будинкових комітетів – сектор містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва
райдержадміністрації, селищна рада – протягом року;
- приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно
обгрунтованих, недопущення перехрестного субсидіювання між категоріями
споживачів – сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації, селищна та сільські
ради, комбінат комунальних підприємств – протягом року;
- сприяння проведенню конкурсів на визначення управителів в
багатоквартирних будинках – сектор містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації,
селищна та сільські ради – протягом року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- будівництво 3 км водопровідних мереж в с. Милорадове;
- збільшення на 20 % споживачів централізованого водопостачання;
- зменшення втрат питної води на 8 %;
- будівництво 1 глибоководної свердловини;
- зниження на 3% питомих втрат електроенергії на виробництво питної
води;
- охоплення спеціалізованими послугами з централізованого вивезення
твердих побутових відходів 100 % домогосподарств та 100 % суб’єктів
господарювання району;
- зменшення на 100 % несанкціонованих сміттєзвалищ;
- встановлення в багатоквартирних будинках 1-го комплексного
лічильника та 17 лічильників споживання холодної води;
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- економічно-обгрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги;
- створення 1 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.
11. Гуманітарна сфера
11.1. Охорона здоров’я
Первинна медико-санітарна допомога
До складу КЗ «Котелевський Центр ПМСД» входять 8 амбулаторій
загальної практики – сімейної медицини та 16 ФАПів. Планові завдання по
відкриттю закладів сімейної медицини виконані 100%. Показник
забезпеченості амбулаторіями ЗПСМ сільського населення складає 5,4;
міського – 3,2 на 10 тисяч населення, що відповідає нормативним показникам.
Штатним розписом передбачено 106,75 штатних посад, в тому числі
лікарів 18,0 штатних посад, з них сімейних лікарів – 13,0 штатних посад.
В закладі працюють 10 сімейних лікарів та 1 лікар в декретній відпустці,
забезпеченість сімейними лікарями – 84,6 %. Середнім медичним персоналом
амбулаторії загальної практики – сімейної медицини забезпечені 100%.
Наданням медичної допомоги на засадах загальна практика - сімейна
медицина охоплено 100% населення.
Всього сімейними лікарями обслуговується 19756 жителів, з них
сільського – 7368, міського – 12388. Середнє навантаження (кількість осіб) на
1 штатну посаду сімейних лікарів складає: міського населення – 1652 особи,
сільського населення – 1340 осіб; на фізичну особу лікаря ПМСД: міського
населення – 1770 осіб, сільського населення – 1842 особи.
Приміщеннями всі амбулаторії забезпечені, капітального ремонту не
потребують. Житлом забезпечені всі сімейні лікарі.
Нормативна потреба в автотранспорті для КЗ «Котелевський ЦПМСД»
складає 9 одиниць, наявна кількість автомобілів – 6 одиниць, що складає
66,7% від потреби.
Проводяться заходи по забезпеченню сімейних лікарів автоматизованими
робочими місцями. Всього мають персональні комп’ютери 3 сімейні лікарі
(потреба – 8 ПК). Існує потреба в дооснащенні амбулаторій ЗПСМ ЕКГ
апаратами та апаратами дистанційної передачі ЕКГ. На даний час в закладі
функціонує 6 ЕКГ апаратів (відсутні ЕКГ апарати в Котелевській амбулаторії
ЗПСМ № 1, Більській амбулаторії ЗПСМ) та 4 пристрої дистанційної передачі
ЕКГ (3 «Телекарди» - у Милорадівській, Великорублівській, Більській
амбулаторіях ЗПСМ.
Котелевська центральна районна лікарня
Лікарями Котелевської ЦРЛ обслуговується 19,6 тис. жителів району.
Штатним розписом передбачено 131,5 посад: 43,25 лікарів, 88,25 середніх
медпрацівників. Фактично зайнято 33,25 посад лікарів, 72,75 середнього
медперсоналу.
До складу Котелевської ЦРЛ входять поліклінічне відділення, стаціонарні
відділення на 87 ліжок (терапевтичне відділення – 31 ліжко, дитяче – 16
ліжок, неврологічне – 6 ліжок, об’єднане хірургічно-акушерсько-гінекологічне
з ліжками патології вагітних – 25 (хірургічні – 14, гінекологічні – 4, патологія
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вагітних – 5), інфекційне – 10 ліжок, відділення інтенсивної терапії – 1 ліжко.
Планові показники роботи ліжка виконані.
В грудні 2014 року Котелевська ЦРЛ акредитована, присвоєна перша
акредитаційна категорія.
В 2015-2016 роки не допущено випадків материнської смертності.
Значна увага приділяється виявленню хворих на цукровий діабет,
глаукому, гіпертонічну хворобу.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- забезпечення доступної та якісної медичної допомоги;
- профілактична спрямованість медичних заходів;
- ефективне використання ресурсів галузі охорони здоров’я;
- забезпечення прав громадян на охорону здоров’я;
- оптимізація ліжкового фонду вторинного рівня;
- пріоритетність профілактичних закладів при здійсненні медичного
догляду за дітьми раннього віку та залучення сім'ї з метою всебічного
розвитку дитини;
- надання комплексних профілактичних, лікувальних, паліативних послуг
населенню на первинному рівні;
- удосконалення медичної допомоги дітям та матерям
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- виконання заходів по диспансеризації населення – Котелевська ЦРЛ,
КЗ «Котелевський Центр ПМСД» – протягом року;
- дотримання наступності та послідовності обстежень, лікування та
реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоровя
відповідно клінічного маршруту пацієнта – Котелевська ЦРЛ,
КЗ «Котелевський Центр ПМСД» – протягом року;
- подальше удосконалення заходів спрямованих на розвиток охорони
здоров’я материнства та дитинства – Котелевська ЦРЛ, КЗ «Котелевський
Центр ПМСД» – протягом року;
- забезпечення інтегрованого медичного обслуговування пацієнтів,
дотримання наступності та послідовності обстежень, лікування та реабілітації
пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я відповідно
клінічного маршруту пацієнта - КЗ «Котелевський Центр ПМСД» – протягом
року;
- реалізація комплексу заходів, що спрямовані на профілактику та
лікування соціально – значущих хвороб шляхом виконання державних
програм в охороні здоров’я – Котелевська ЦРЛ, КЗ «Котелевський Центр
ПМСД» – протягом року;
- оснащення кабінетів поліклінічного відділення Котелевської ЦРЛ
необхідним обладнанням та меблями – Котелевська ЦРЛ – протягом року;
- покращення матеріально – технічного стану структурних підрозділів
Котелевської ЦРЛ, КЗ «Котелевський Центр ПМСД» у відповідності до
Табелю оснащення, зокрема створення єдиного інформаційного простору для
лікувально – профілактичних закладів первинної ланки – Котелевська ЦРЛ,
КЗ «Котелевський Центр ПМСД» – протягом року;
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- раціональне використання паливно – енергетичних ресурсів –
Котелевська ЦРЛ, КЗ «Котелевський Центр ПМСД» – протягом року;
- проведення оптимізації ліжкового фонду відповідно Постанови КМУ від
25.11.2015 року №1024 «Про затвердження нормативу забезпечення
стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення»:
поступове скорочення ліжок інфекційного відділення з 10 до 4 – Котелевська
ЦРЛ – протягом року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- забезпечення проведення флюорографічного обстеження групи
соціального та медичного ризику щодо розвитку туберкульозу не менше 90 %;
- виявлення гіпертонічної хвороби на ранніх стадіях не менше 250,0
випадків на 10 тисяч дорослого населення;
- зменшення питомої ваги випадків смерті від хвороб системи кровообігу
в загальній смертності населення – менше 60 %.
- виконання календарного плану проведення обов’язкових медичних
профілактичних оглядів здорових дітей віком до 3-х років – не менше 95 %;
- збільшення питомої ваги дітей віком до 6 місяців, які перебувають на
грудному вигодовуванні – 60 % і більше;
- забезпечення якісного скринінгу молочної залози жінок не менше 85%
та рак шийки матки не менше 70 % із цільової групи жіночого населення;
- забезпечення персональним автоматизованим робочим місцем сімейних
лікарів – 100 %.
11.2. Освіта
Дошкільна освіта. В районі проживає 1158 дітей віком від 0 до 6 років.
Функціонують 13 дошкільних навчальних закладів(проти 11 у 2015 році), у
яких виховується 670 дітей. Охоплення дітей дошкільного віку від 3 до 6 (7)
років усіма формами дошкільної освіти становить 97%; діти старшого
дошкільного віку (5 років) 100-відсотково охоплені всіма формами здобуття
дошкільної освіти. У 2016 році розширено мережу дошкільних навчальних
закладів - відкрито два ДНЗ у сільській місцевості. Здійснюється підвіз 38
дітей із сіл, де відсутні дитсадки, до найближчих дошкільних закладів.
У зв’язку з переповненими групами в дитсадках селища необхідно
відновити роботу ДНЗ «Ромашка».
Загальна середня освіта. Здійснена робота щодо оптимізації мережі
загальноосвітніх навчальних закладів району, зокрема три малокомплектні
школи реорганізовано в НВК (школа-дошкільний навчальний заклад). Мережа
загальноосвітніх навчальних закладів задовольняє потреби населення в
освітніх послугах і включає: загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів –
8 (з них гімназія- одна); загальноосвітні навчальні заклади І ступеня – 1; НВК
(школа-дошкільний навчальний заклад) – 3.
Організовано підвіз 233 учнів з віддалених сіл до місць навчання та
додому шістьма спеціалізованими автобусами за кошти селищної та сільських
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рад.

У всіх загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах організовано
гаряче харчування дітей у власних їдальнях, зокрема безкоштовно харчуються
у школах та дитсадках діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, усі
діти з малозабезпечених сімей, діти учасників АТО; крім того, у дошкільних
навчальних закладах діти з багатодітних сімей сплачують за харчування 50%.
Протягом 2016 року охоплено оздоровленням 1038 дітей.
Функціонує позашкільний навчальний заклад - Будинок дитячої та
юнацької творчості (220 гуртківців).

Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- забезпечення упровадження Державних стандартів початкової, базової та
повної загальної середньої освіти;
- створення опорної школи та забезпечення її функціонування;
- активізація національно-патріотичного та правового виховання школярів
через урізноманітнення форм і методів роботи, залучення до цього органів
учнівського самоврядування та громадських організацій; формування здоров’я
зберігаючого середовища, екологічної та валеологічної культури учасників
навчально-виховного процесу;
- підвищення якісного показника навчальних досягнень учнів;
- зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази навчальних
закладів району;
- розвиток інноваційної діяльності;
- науково-методичний та інформаційний супровід упровадження загальної
середньої, дошкільної та позашкільної освіти;
- забезпечення професійного удосконаленню педагогічних працівників
району шляхом здійснення навчальної діяльності як у курсовий, так і
міжкурсовий періоди, підняття соціального статусу педагогів.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- організувати роботу опорного загальноосвітнього навчального закладу –
відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації – до 01.09.2017 року;
- забезпечити підтримку дошкільної, загальної середньої освіти, залучення
дітей до роботи в гуртках за інтересами в сільській місцевості, роботи освітніх
округів, здійснення соціально-педагогічного патронату – відділ освіти, сім’ї
та молоді райдержадміністрації – впродовж року;
- запроваджувати нову модель виховної роботи, що базуватиметься на
формуванні громадянина-патріота, готового стати на захист і оборону України
від зовнішньої агресії на громадянських, державницьких та військовопатріотичних засадах – відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації –
впродовж року;
- впроваджувати в практику роботи навчальних закладів інноваційних
педагогічних
технологій
–
відділ
освіти,
сім’ї
та
молоді
райдержадміністрації – впродовж року;
- забезпечувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо
особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2017 році –
відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації – до 01.07.2017 року;
52

- продовжити розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і
талановитою молоддю, розвиток її творчих здібностей, створювати належні
умови для розвитку обдарованих дітей та молоді – відділ освіти, сім’ї та
молоді райдержадміністрації – впродовж року;
- провести у повному обсязі Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових
дисциплін, районний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук, конкурси «Учитель року», «Вихователь
року», «Джерело творчості» – відділ освіти, сім’ї та молоді
райдержадміністрації – впродовж року;
- впроваджувати елементи інклюзивної освіти в дошкільних навчальних
закладах відповідно до змін, внесених у Закон України "Про дошкільну освіту"
– відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації – впродовж року;
- забезпечити дотримання норм наповнюваності учнів у класах
загальноосвітніх навчальних закладів та дітей у групах дошкільних
навчальних закладів – відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації –
впродовж року;
- впроваджувати електронний документообіг у навчальних закладах –
відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації – впродовж року;
- організувати роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності у
навчальних закладах району – відділ освіти, сім’ї та молоді
райдержадміністрації – впродовж року;
- спрямувати педагогічну діяльність на здійснення оздоровчої функції
навчального закладу шляхом формування здоров’я зберігаючого середовища
та валеологічної культури учасників освітнього процесу – відділ освіти, сім’ї
та молоді райдержадміністрації – впродовж року;
- налагодити партнерський діалог із громадою для прийняття суспільно
значущих рішень за умови попереднього їх обговорення з неурядовими
організаціями та експертним середовищем, галузевою профспілкою – відділ
освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації спільно з громадськими радами
територіальних громад – впродовж року;
- здійснювати роботу щодо підбору кваліфікованих працівників у заклади
освіти, здатних своїми настановами і особистим прикладом виховувати у дітей
та молоді повагу до історичного минулого, матеріальних та моральних
цінностей України – відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації –
впродовж року;
- забезпечити дотримання рухового режиму учнів за рахунок уроків
фізичної
культури,
спортивно-масової,
туристсько-краєзнавчої
та
фізкультурно-оздоровчої роботи в позаурочний час – відділ освіти, сім’ї та
молоді райдержадміністрації – впродовж року;
- забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, у першу чергу тих, що
потребують особливої уваги та підтримки – відділ освіти, сім’ї та молоді
райдержадміністрації, селищна та сільські ради – впродовж року;
- організувати повноцінне збалансоване харчування дітей у навчальних
закладах району – відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,
селищна та сільські ради – впродовж року;
- надавати фахову психолого-медико-педагогічну допомогу родинам у
вихованні і розвитку дітей дошкільного та шкільного віку - відділ освіт, сім’ї
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та молоді райдержадміністрації, селищна та сільські ради – впродовж року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- відновлення роботи дошкільного закладу «Ромашка» на 60 місць в
Котельві;
- охоплення 87% малюків від трьох до п’яти років та 100% дітей
передшкільного віку суспільним дошкільним вихованням;
- охоплення 50% учнів позашкільною освітою шляхом навчання в
позашкільному закладі та гуртках за інтересами при школах;
- охоплення гарячим харчуванням 100% школярів 1-4 класів;
безкоштовним гарячим харчуванням 100% дітей-сиріт, позбавлених
батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, дітей
військовослужбовців за мобілізацією, контрактом та учасників бойових дій;
крім того, у дитсадках – п’ятдесятивідсоткова плата за харчування дітей з
багатодітних сімей;
- здійснення безкоштовного підвезення 100% дітей з віддалених сіл до
місць навчання і додому;
- зменшення частки учнів, які стоять на диспансерному обліку, до 12% від
загальної кількості учнів.
11.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
У сфері підтримки сім’ї, дітей та молоді у районі діє Програма підтримки
сімей, дітей та молоді Котелевщини, які опинилися в складних життєвих
обставинах, на 2016-2018 роки, яка передбачає проведення комплексу дій,
спрямованих на активізацію роботи з сім’ями, в яких є діти, щодо надання їм
всебічної допомоги у вирішенні нагальних проблем, здійснення соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Станом на 01.12.2016 на обліку служби у справах дітей
райдержадміністрації перебуває 41 дитина. З них: 7 – це діти-сироти, 18 – діти,
позбавлені батьківського піклування, 16 – діти, що опинилися в складних
життєвих обставинах (проживають у сім’ях, де батьки ухиляються від
виконання батьківських обов’язків).
Особлива увага приділяється роботі із сім’ями, де батьки ухиляються від
виконання своїх обов’язків щодо виховання та розвитку дітей. З метою захисту
прав та законних інтересів дітей, за участю представників служби у справах
дітей райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, навчальних закладів району, селищної та сільських рад, РВ
УМВС України в Полтавській області, проводяться рейди у сім’ї громадян та
місця масового відпочинку молоді. За необхідності ініціюється притягнення
батьків до адміністративної відповідальності, проводиться вилучення дітей із
небезпечного середовища, як крайня міра – подається позов до суду про
позбавлення батьків батьківських прав. Так, у поточному році 3 батьків були
позбавлені батьківських прав стосовно 6 дітей. При райдержадміністрації
працюють Координаційна рада у справах дітей та комісія з питань захисту
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прав дитини.
На даний час 100 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей
райдержадміністрації, охоплені сімейними формами виховання.
З метою реалізації права кожної дитини на сімейне виховання, у районі
діють дитячий будинок сімейного типу Рибакових Бориса Володимировича та
Мар’яни Юріївни, у якому на даний час виховуються 5 дітей, позбавлених
батьківського піклування, і 2 власних дітей, та прийомна сім’я Моцаків
Григорія Володимировича і Вікторії Юліанівни, у якій виховуються 2 дітей,
позбавлених батьківського піклування. Окрім того, у районі проживають 22
дітей, які виховуються у сім’ях опікунів (піклувальників) та 11 усиновлених
дітей.
За оперативними даними, на території району проживає 189 багатодітних
родин, у них виховується 623 дитини. У районі налічується 1 родина, у якій
виховується трійня. Станом на 01.12.2016 видано 263 посвідчень батьків з
багатодітної сім’ї та 596 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.
Проводиться 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.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- формування позитивного іміджу сім’ї, підвищення її престижу,
формування відповідального батьківства та материнства, збільшення кількості
сімей, у яких виховується двоє та більше дітей, шляхом підвищення ролі сім’ї
у суспільстві та утвердження сімейних традицій;
- соціальна підтримка сімей, дітей та молоді, які опинилися в складних
життєвих обставинах;
- поширення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- вчасне виявлення та охоплення превентивною соціальною роботою
сімей, де батьки схильні до ухиляння від виконання своїх обов’язків щодо
виховання та розвитку дітей;
- запобігання безпритульності та бездоглядності дітей;
- розширення співпраці з громадськими організаціями, з метою залучення
їх до здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї;
- забезпечення утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних
можливостей для їх реалізації як основного права людини формування
гендерного світогляду, запобігання насильству в сім’ї;
- максимальне охоплення оздоровленням дітей, що потребують особливої
соціальної уваги і підтримки.
- недопущення виховання дітей поза сімейним оточенням;
- утвердження патріотизму, духовності, моральності, здорового способу
життя та формування загальнолюдських цінностей у молодіжному середовищі;
- створення умов для творчого розвитку дітей і молоді, інтелектуального
самовдосконалення та сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді.
55

Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- реалізація Програми підтримки сімей, дітей та молоді Котелевщини, які
опинилися в складних життєвих обставинах, на 2016-2018 роки – структурні
підрозділи районної державної адміністрації, сільські та селищна ради,
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – протягом року;
- забезпечення сприятливих умов для виховання та розвитку дітей у
сім’ях, недопущення виходу дитини із сімейного оточення – районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – протягом року;
- проведення профілактики раннього дитячого сирітства та недопущення
відмов від новонароджених дітей в районі – районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді – протягом року;
- впровадження заходів, спрямованих на попередження соціального
сирітства та розвиток превентивних послуг за рахунок підвищення
ефективності взаємодії органів виконавчої влади, виконкомів селищної та
сільських рад, інших організацій та установ, у напрямку соціального захисту
дітей - служба у справах дітей райдержадміністрації, структурні підрозділи
районної державної адміністрації, сільські та селищна ради, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – протягом року;
- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування - служба у справах дітей райдержадміністрації –
протягом року;
- здійснювати підтримку проведення інформаційно–просвітницьких та
культурологічних заходів спрямованих на популяризацію сімейних цінностей
та родинних традицій, виховання почуття батьківської відповідальності, в
тому числі, з нагоди відзначення Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня
батька - відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації – протягом року;
- забезпечити дотримання прав сімей соціально вразливих категорій, в
першу чергу багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб, сімей
учасників бойових дій та інших - відділ освіти, сім’ї та молоді
райдержадміністрації – протягом року;
- здійснювати патронат соціально незахищених сімей, з метою надання
необхідної допомоги. Проводити щорічно акції підтримки сімей, що
потребують особливої соціальної уваги, в тому числі сімей внутрішньо
переміщених осіб, учасників бойових дій з залученням підприємств, установ,
організацій різних форм власності - відділ освіти, сім’ї та молоді
райдержадміністрації – протягом року;
- здійснювати підтримку інформаційних кампаній щодо державних
соціальних гарантій соціально вразливим сім’ям з дітьми - відділ освіти, сім’ї
та молоді райдержадміністрації – протягом року;
- здійснювати підтримку заходів у рамках Всеукраїнських акцій «16 днів
проти насильства» та інших інформаційних кампаній - відділ освіти, сім’ї та
молоді райдержадміністрації – протягом року;
- здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та
правового захисту сім'ї і жінок, гендерної рівності у суспільстві - відділ освіти,
сім’ї та молоді райдержадміністрації – протягом року;
- сприяти дотриманню гендерного балансу та представництва осіб з
обмеженими можливостями, національних меншин тощо при формуванні
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складу консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади та
місцевого самоврядування –
відділ освіти, сім’ї та молоді
райдержадміністрації – протягом року;
- здійснювати підтримку проведення міжнародних, всеукраїнських та
регіональних заходів, спрямованих на розвиток творчих ініціатив молоді,
інтелектуальний розвиток, залучення молоді до співпраці з органами
виконавчої влади, відзначення Дня молоді - відділ освіти, сім’ї та молоді
райдержадміністрації – протягом року;
- здійснювати підтримку проведення міжнародних, всеукраїнських та
регіональних заходів, спрямованих на патріотичне та військово-патріотичне
виховання молоді, відзначення видатних дат, в тому числі військовопатріотичних заходів «Джура» та інших - відділ освіти, сім’ї та молоді
райдержадміністрації – протягом року;
- здійснювати підтримку проведення міжнародних, всеукраїнських та
регіональних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя та
профілактику негативних явищ в молодіжному середовищі - відділ освіти,
сім’ї та молоді райдержадміністрації – протягом року;
- забезпечити роботу районного штабу з організації оздоровлення та
відпочинку дітей, проведення районних нарад, семінарів з питань підготовки
та проведення оздоровчої кампанії - відділ освіти, сім’ї та молоді
райдержадміністрації – протягом року;
- сприяти оздоровленню дітей району через механізм часткової оплати
вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для
оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми - відділ освіти, сім’ї та
молоді райдержадміністрації – протягом року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- 100 % охоплення соціальним супроводом сімей, де батьки ухиляються
від виконання батьківських обов’язків;
- забезпечення 100% охоплення соціальними послугами сімей, дітей та
молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах;
- 100% охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, сімейним вихованням;
- забезпечення ефективного функціонування у районі 1 дитячого будинку
сімейного типу та 2 прийомних сімей;
- зниження рівня соціального сирітства на 30%;
- збільшення на 10,0 % кількість молоді, залученої до участі у заходах,
спрямованих на забезпечення розвитку творчих ініціатив;
- збільшення на 10 % кількість молоді, залученої до здійснення заходів,
спрямованих на патріотичне виховання;
- збільшення на 5 % кількість молоді, залученої до здійснення заходів
щодо формування здорового способу життя;
- забезпечення 95% батьків з багатодітних сімей та дітей з багатодітних
сімей посвідченнями, у відношенні до загальної кількості багатодітних сімей;
- підвищення рівня поінформованості населення району з проблем
сімейного насилля, забезпечити медичний і правовий захист постраждалих від
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насильства, особливо в сільській місцевості;
- збільшення на 10% кількість інформаційних заходів щодо подолання
ґендерних стереотипів у ЗМІ, як бар'єрів для повноцінної участі чоловіків і
жінок в усіх сферах економічного, політичного, культурного та сімейного
життя;
- врахування ґендерної складову при прийнятті довгострокових та
короткострокових районних програм незалежно від напрямку та сфери
реалізації;
- забезпечення оздоровленням дітей пільгових категорій, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: на 100% - дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування; на 52% - дітей-інвалідів; на 65% дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей; на 90% - дітей, які перебувають
на диспансерному обліку; на 100% - талановитих та обдарованих дітей
(переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіад,
конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери
дитячих громадських організацій); на 60% - дітей працівників бюджетної
сфери; на 62% - дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної
сфери села.
11.4.Культура
У районі функціонують 17 бібліотек-філіалів, районні центральна та
дитяча бібліотеки, 19 сільських клубних закладів, районний будинок культури,
дитяча музична школа.
Велика робота проводиться у напрямку підготовки програм до
професійних свят, знаменних дат у житті селища, району та окремих
обдарованих та шанованих людей, проведення свят «Свято малого села» - 12.
На сценах клубних закладів проходять звіти учасників художньої
самодіяльності, випускні вечори, урочисті вручення медалей випускникам
району. Однією з кращих традицій району є проведення творчих звітів
художньої самодіяльності клубних закладів, в цьому році вони проходили під
гаслом «За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ!». В них взяли участь
10 клубних закладів.
Всі заходи які проводились і проводяться закладами культури мають
патріотичне спрямування, виховання населення в дусі любові до української
культури, власної історії.
Серед культурно-мистецьких заходів, проведених закладами культури
протягом 2016 року слід відмітити участь у обласному огляді народної
творчості «Слався, Полтавська мистецька родина!», присвяченого 25-річчю
Незалежності України та щорічне обласне свято «Квітуй, піснями подвиг
прославляй, наш славний, Ковпаківський край» 73-й річниці визволення
Котелевщини від фашистських загарбників.
У закладах культури району діє 91 клубне формування, з них 27 дитячих,
в яких задіяно 946 учасників, в тому числі 264 дитини. Проведено 2323
культурно-масових заходів. 5 колективів зі званням «Народний» та 2 дитячих
колективи із званням «Зразковий».
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За рік роботи у районному будинку культури проходить близько 200
культурно – масових заходів та суспільно – політичних свят, експоновано 4
тематичних виставок місцевих художників та майстрів декоративноприкладного мистецтва.
У спортивному залі діють секції: кікбоксингу, силового триборства,
настільного тенісу, міні-футболу, баскетболу, волейболу. Проводяться відкриті
турніри і змагання з шахів та шашок.
Працівниками центральної районної бібліотеки підготовлено та
проведено багато цікавих масових заходів, літературних вечорів до знаменних
дат, літературних конкурсів. На сторінках газети «Народна трибуна»
систематично друкуються новини бібліотечного життя, а також події з життя
бібліотек.
Поліпшилося обслуговування населення, завдяки вільному доступу до
Інтернету відвідувачі мають можливість знайти необхідну інформацію.
Проводиться обслуговування читачів за місцем проживання (інваліди, люди
похилого віку, діти-інваліди).
Контингент учнів дитячої музичної школи становить 330 чоловік.
Функціонує чотири відділи: відділ фортепіано та струнно-смичкових
інструментів, відділ народних та ударних інструментів, вокально-хореографічний відділ та відділ художньо-театрального мистецтва.
Учні та викладачі школи беруть активну участь у Всеукраїнських,
районних та обласних конкурсах, мистецьких заходах району та області.
Укладені охоронні договори з користувачами на пам’ятки археології:
Стоянка І (урочище Матюшине І), Стоянка ІІ (урочище Матюшине ІІ),
Стоянка ІІІ (урочище Матюшине ІІІ), «Розрита могила». Утримуються в
належному стані пам’ятки та об’єкти культурної спадщини, що знаходяться на
території району.
Станом на 01.10.2016 року проведено повірку лічильників газу у
Деревківському будинку культури, Сидорячанському сільському клубі та
сигналізаторів газу всіх клубних закладів що опалюються природним газом,
заміну вікон та вхідних дверей на енергозберігаючі у центральній районній
бібліотеці та районній бібліотеці для дітей. Частково ремонт дахів
Микілківського сільського будинку культури, Лихачівського сільського клубу
та ремонт ганку районної бібліотеки для дітей. Продовжуються роботи по
ремонту приміщення дитячої музичної школи.
Пріорітетні цілі на 2017 рік:
- збереження
національно-культурної
спадщини,
задоволення
інтелектуальних та духовних потреб населення;
- впровадження ефективних форм і методів культурно-дозвіллєвої
діяльності з урахуванням районних особливостей і традицій;
- збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням;
- удосконалення рівня надання бібліотечних послуг;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- подальше вдосконалення форм та методів
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проведення

заходів,

присвячених державним, професійним та місцевим святам – сектор культури,
спорту і туризму райдержадміністрації – протягом року;
- реалізація державних, регіональних, районних програм у дитячій
музичній школі - сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації –
протягом року;
- вдосконалення єдиної політики в сфері організації концертів,
театралізованих свят, тематичних заходів – сектор культури, спорту і
туризму райдержадміністрації – протягом року;
- подальше продовження та вдосконалення акції «Подаруй Бібліотеці
книгу» – сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації –
протягом року;
- забезпечення подальшого розвитку самодіяльної народної творчості,
музичного, вокального, театрального, образотворчого та декоративноприкладного мистецтва (придбання звукової та освітлювальної апаратури) –
сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації – протягом року;
- подальше вдосконалення у проведенні заходів по вихованню у
підростаючого покоління патріотизму, вмінні осмислювати історію, звичаї,
обряди, символіку своєї держави, моральних та культурних цінностей –
сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації – протягом року;
- залучення благодійних коштів на розвиток закладів культури в рамках
укладення та виконання соціальних угод (капітальний ремонт приміщення
Котелевського селищного будинку культури ім.С.А.Ковпака, внутрішніх
приміщень центральної районної бібліотеки та В-Рублівського сільського
будинку культури, ремонт даху районного будинку культури) – районна
державна адміністрації, селищна та сільські ради, сектор культури, спорту і
туризму райдержадміністрації – протягом року;
- внесення завдань та заходів у сфері охорони культурної спадщини до
Державного реєстру нерухомих пам’яток України, підготовки облікової
документації, виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок,
охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або в
межах їх територій, укладення охоронних договорів на пам’ятки історії і
мистецтва, що знаходяться на державному обліку на території району – сектор
культури, спорту і туризму райдержадміністрації, ІКЗ «Більськ» – протягом
року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- ремонти приміщень 3-х закладів культури;
- створення нового творчого колективу при клубному закладі;
- придбання звукової та освітлювальної апаратури для 2-х клубних
закладів;
- переведення одного закладу культури на альтернативний вид палива;
- збільшення обсягу книжкового фонду на 0,5%.
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11.5. Фізична культура і спорт
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- створення умов для підвищення рівня фізичного розвитку населення,
забезпечення розвитку всіх видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячоюнацького, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів,
розвитку та зміцнення спортивної інфраструктури району;
- оновлення вже існуючих спортивних майданчиків та побудова нових;
- створення необхідних умов для організації фізкультурно-масової та
спортивної роботи в сільській місцевості.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- покращення умов для занять фізичною культурою і спортом, зміцнення
матеріально-технічної бази спортивного комплексу району – сектор культури,
спорту і туризму райдержадміністрації, ДЮСШ «Юність», фізкультурноспортивний клуб «Гелон» - протягом року;
- збереження існуючої мережі закладів фізичної культури і спорту –
сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації, – впродовж року;
- вдосконалення системи підвозу учасників спортивних змагань до місць
проведення заходів, залучення коштів для забезпечення участі спортсменів
району у обласних та всеукраїнських змаганнях – райдержадміністрація,
органи місцевого самоврядування, ДЮСШ «Юність» – впродовж року;
- покращення роботи дитячо-юнацької школи «Юність», шляхом
відкриття нових секцій, належного забезпечення спортінвентарем та
доукомплектуванням штату кваліфікованим тренерсько-викладацьким
персоналом – сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації,
дирекція ДЮСШ «Юність» – впродовж року;
- пропаганда олімпійських ідеалів та здорового способу життя – сектор
культури спорту і туризму райдержадміністрації – впродовж року;
- згуртування громадськості та залучення коштів підприємств, установ та
організацій для будівництва спортивних майданчиків для ігрових видів спорту
– сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації, дирекція ДЮСШ
«Юність», фізкультурно-спортивний клуб «Гелон» – впродовж року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- збільшення кількості переможців обласних та всеукраїнських змагань у
сфері фізичної культури та спорту на 17%;
- збільшення кількості осіб залучених до занять у спортивних гуртках,
секціях та клубах на 15%;
- будівництво спортивних майданчиків для ігрових видів спорту на
території стадіону СПТУ-54 та 2 сільських рад;
- майданчика зі штучним покриттям районного стадіону «Колос»
смт Котельва;
- будівництво екстрім-майданчика для катання на роликах та скейтах на
майданчику для гри в хокей на льоду.
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11.6. Туристично-рекреаційна галузь
Розвиток туризму в районі - спрямований на відродження українських
національних традицій і обрядів, забезпечення свободи творчості, доступності
туристичних послуг для всіх категорій населення, збереження та зростання
кількості робочих місць, відтворення творчого, духовного потенціалу
громадян.
В районі на обліку 7 музеїв (КЗ «Котелевський краєзнавчий музей»,
КЗ «Музей двічі Героя Радянського Союзу С.А. Ковпака та 5 музеїв на
громадських засадах: Деревківський, Милорадівський, І-Михайлівський, музей
історії СВК «Батьківщина» - історичні та Більський – краєзнавчий). Два з них
- музей історії СВК «Батьківщина», та музей С.А. Ковпака мають звання
«Народний». Музей двічі Героя Радянського Союзу С.А. Ковпака в цьому році
відвідало 1810 чоловік.
За поточний рік у районному будинку культури було експоновано 2
тематичних виставок місцевих художників та майстрів декоративноприкладного мистецтва.
Розвитком туризму та збереженням пам’ятки археології «Більське
городище» займається історико-культурний заповідник «Більськ».
В районі діє осередок зеленого туризму клуб «Скіфський похід», та інші
приватні та громадські структури за співпраці з Охтирським районом
(Сумської області) розвивають водний туристичний маршрут на байдарках по
р. Ворскла: Велика Писарівка (Сумської області) – Котельва – Полтава.
Розроблено та марковано піший туристичний маршрут вихідного дня для
людей похилого віку «Ковпаківський лісопарк» та для школярів одноденний
туристичний маршрут «Від Путивля до Карпат» екологічною стежкою
Ковпаківського лісопарку (11 км.) та міжобласний веломаршрут Харків –
Краснокутськ – Котельва – Деревки – Глинськ – Опішнє – Полтава.
В рамках проекту «Золоте кільце Полтавщини» діє туристичний маршрут
по історичних місцях Котелевщини: Розрита могила – Св. Троїцька церква –
Ковпаківський лісопарк (Більське джерело, Сторожова вежа) – Більське
городище (город Гелон).
Для залучення туристів («Туризм подій») та популяризації національних
звичаїв і обрядів протягом року проходять культурно-мистецькі заходи:
«Різдвяна потіха», «Ой на Івана, ой на купала», кінно-спортивні свята
(конкурси): «Кубок С.А. Ковпака», «Кубок Полтавської обласної ради»;
обласне свято «Квітуй, піснями подвиг прославляй, наш славний
Ковпаківський край» присвячене визволенню Котелевщини від німецькофашистських загарбників.
Водночас розвиток туризму в районі стримується таким фактором, як:
відсутність відпочинкових об’єктів для розвитку туристичної діяльності,
підприємств готельного господарства; незбалансованість соціальної та
економічної ефективності використання рекреаційних ресурсів.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- розвиток в Котелевському районі туристичної галузі, покликаної
забезпечити потреби населення у сфері оздоровлення, відпочинку;
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- збереження національної культурної спадщини та розширення доступу
населення до культурних надбань;
- створення додаткових робочих місць;
- підвищення якості надання туристичних послуг;
- всебічна підтримка подальшого розвитку туристично-рекреаційної
сфери.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- створення умов для розвитку туристичної сфери на території району сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації - протягом року;
- забезпечення розвитку сільського «зеленого» туризму як пріоритетної
галузі в розвитку економіки району, які реалізовуватимуться через проведення
обласних, районних та місцевих свят, відзначення визначних дат в історії
нашого народу - сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації протягом року;
- організація районної етноярмарки та етнофестивалю «Сколоти-фест» в
день святкування Івана Купала – сектор культури, спорту і туризму
райдержадміністрації - протягом року;
- підготовка туристично-розважальної програми в ході святкування Дня
Партизанської слави «Квітуй, піснями подвиг прославляй, наш Ковпаківський
рідний край» - сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації протягом року;
- проведення учнівських районних літніх туристичних зльотів в
Ковпаківському лісопарку - сектор культури, спорту і туризму
райдержадміністрації - протягом року;
- організація виставки робіт котелевських художників «Котелевщина
завжди манить і чарує» - сектор культури, спорту і туризму
райдержадміністрації - протягом року;
- організація археологічної виставки «Величний Гелон» в смт. Котельва та
селі Більськ - сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації,
ІКЗ «Більськ» - протягом року;
- інформаційне облаштування туристичних ресурсів району, встановлення
вказівників, бігбордів - сектор культури, спорту і туризму
райдержадміністрації - протягом року;
- облаштування об’єктів природно-заповідного фонду туристичноекскурсійних маршрутів - сектор культури, спорту і туризму
райдержадміністрації - протягом року;
- розроблення туристичних каталогів, довідників, путівників, буклетів сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації - протягом року;
- розпочати роботу по створенню комплексного музею в смт. Котельва (з
відділами – скіфської доби, козацького періоду, Великої Вітчизняної війни,
народної творчості) з адмінбудівлею для ІКЗ «Більськ», з науковим центром
для вивчення, узагальнення, охорони знахідок та пам’яток Більського
городища та його округи - сектор культури, спорту і туризму
райдержадміністрації, ІКЗ «Більськ» - протягом року;
- оновлення туристичних маршрутів «Валами Більського городища»,
стежками Ковпаківського лісопарку, «Столиця скіфів - землеробів».
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Проведення піших, кінних, велосипедних екскурсій та лижних у зимовий
період - сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації,
ІКЗ«Більськ» - протягом року;
- розробка туристичних маршрутів «Шляхами визволення Котелевщини
від німецько-фашистських загарбників» - сектор культури, спорту і туризму
райдержадміністрації, ІКЗ «Більськ» - протягом року;
- відновлення частини Екологічної стежки Ковпаківського лісопарку, що
розміщена на території Більського городища (урочище Яремче) - сектор
культури, спорту і туризму райдержадміністрації, ІКЗ «Більськ» - протягом
року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- підвищення якості та доступності туристичних послуг на 5%;
- покращення виховної роботи, підтримки народних промислів та ремесел,
формування позитивного іміджу регіону;
- популяризація активного відпочинку - залучення не менше 80% дітей,
підлітків та молоді під час проведення туристичних походів по оздоровленню
та вивченню історії рідного краю;
- збільшення обсягів надання туристичних послуг на 5% щорічно;
- проведення екскурсій у народному музеї Двічі Героя Радянського Союзу
С.А. Ковпака, який відвідає 3 тис. чол.;
- зростання потоку внутрішніх туристів на 10%;
- зростання потоку в’їзних туристів на 10%;
- створення 1-го експозиційного майданчику для популяризації
туристично-привабливого об’єкту;
- відновлення експозиції Котелевського краєзнавчого музею.
11.7. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з
громадськістю
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- поглиблення комунікацій органів влади з інститутами громадянського
суспільства під час проведення консультацій з громадськістю, підвищення
поінформованості населення району про основні результати діяльності
владних структур, створення умов для діяльності громадських інституцій;
- забезпечення умов для участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики, вирішенні питань соціально-економічного, гуманітарного,
культурного розвитку району;
- забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності школярів та
педагогічних працівників району насамперед шляхом використання новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні всебічно розвиненої
особистості, та забезпечення неперервності навчання;
- розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури з метою
забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг,
зокрема, до мережі Інтернет та інформаційних комп'ютерних технологій і
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ресурсів;
- вдосконалення системи державного управління на основі використання
інформаційних та телекомунікаційних технологій;
- сприяти розширенню мережі книжкової торгівлі, зокрема, відкриття
книжкових відділів у магазинах сіл району;
- залучення громадян до участі у вирішенні конкретних проблем громад,
сприяти більшій відкритості, прозорості, публічності та відповідальності
органів місцевого самоврядування шляхом запровадження (покращення)
механізмів та процедур участі громадян у процесі вирішення питань місцевого
значення;
- застосування практики залучення представників громадськості та
інститутів громадянського суспільства до роботи в консультативно-дорадчих
органах та робочих групах, створених при органах виконавчої влади та
місцевого самоврядування.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- налагодження системного діалогу влади та громадськості з питань
формування та реалізації державної політики – органи виконавчої влади та
місцевого самоврядування району спільно з Громадською радою при
райдержадміністрації – протягом року;
- участь представників громадськості у загальнодержавних та місцевих
заходах, спрямованих на розбудову громадянського суспільства – головний
спеціаліст апарату райдержадміністрації (з питань інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю) спільно з Громадською радою при
райдержадміністрації – протягом року;
- залучення більшої кількості учнів початкових класів до гуртків
інформатики - відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації –
протягом року;
- впровадження
новітніх
інформаційно-комунікаційних
методів
у
загальноосвітніх закладах району, зокрема, участь школярів та педагогічних
працівників у системі вебінарів та використання електронних підручників відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації – протягом року;
- забезпечення надання інформаційний послуг населенню бібліотечними
закладами
району
–
сектор
культури,
спорту
та
туризму
райдержадміністрації – протягом року;
- проведення роз’яснювальної роботи серед суб’єктів підприємницької
діяльності щодо розширення мережі книжкової торгівлі, зокрема, відкриття
книжкових відділів у магазинах сіл району – управління агропромислового та
економічного розвитку райдержадміністрації, – протягом року;
- проведення органами виконавчої влади моніторингу й аналізу
громадської думки, забезпечення своєчасного публічного реагування на
пропозиції та зауваження громадськості - головний спеціаліст апарату
райдержадміністрації (з питань інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю) – протягом року;
- залучення громадськості до складу консультативно-дорадчих органів та
робочих груп, які створені при органах виконавчої влади та місцевого
самоврядування – структурні підрозділи райдержадміністрації, селищна та
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сільські ради – протягом року;
- забезпечення висвітлення в районній газеті «Народна трибуна» та на
офіційному веб-сайті Котелевської райдержадміністрації діяльності
структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
громадських організацій - головний спеціаліст апарату райдержадміністрації
(з
питань
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю),структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні
підрозділи центральних органів виконавчої влади, районна, селищна та
сільські ради – протягом року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- підвищення рівня комп’ютерної та інформаційної грамотності школярів
та педагогічних працівників на 40% за рахунок участі у системі вебінарів та
використання електронних підручників;
- збільшення на 50% залучення учнів початкових класів до гуртків
інформатики;
- випуск та поповнення бібліотечних фондів на 10% суспільно значущими
книгами місцевих авторів;
- розширення мережі книжкової торгівлі на 10%, зокрема, відкриття
книжкових відділів у магазинах сіл району;
- збільшення на 20% залучення представників інститутів громадянського
суспільства до складу консультативно - дорадчих органів та робочих груп при
органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- підвищення рівня інформованості жителів району про діяльність органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування на 30 %.
12. Зовнішньоекономічна діяльність та інвестиційна політика
За офіційними даними Головного управління статистики у Полтавській
області за І півріччя 2016 року підприємствами та організаціями району за
рахунок усіх джерел фінансування освоєно 84,8 млн.грн. капітальних
інвестицій, що складає 1,7% обласного показника. Головним джерелом
фінансування капітальних інвестицій є власні кошти підприємств та
організацій, за рахунок яких освоєно 80% загального обсягу.
Активно ведеться реалізація інвестиційних проектів по будівництву
комплексу для зберігання зерна СТОВ "Скіф" потужністю 5 тис.тонн та
будівництву зерносушильного та будівництву комплексу для відпочинку
водіїв та сервісного обслуговування автотранспортних засобів з майданчиком
для стоянки в смт Котельва ПСП «Ковпаківець». У поточному році ТОВ
«Агрофірма «Маяк» завершено будівництво двох нових корівників на
«Годувальниці 1», трьох складів для зберігання зерна на 15 тис.тонн,
проведено реконструкцію приміщення МТФ-1 для безприв’язного утримання
телят, а також введено в експлуатацію новий цех м’ясокомбінату.
ПСП «Святослав» реалізував інвестиційний проект по будівництву
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зерноочисного комплексу у потужністю 300 тонн за добу.
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- активізація інвестиційної діяльності на території району;
- забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в районі;
- залучення ресурсів міжнародних донорських організацій для розвитку
району.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- забезпечення доступності інформації щодо інвестиційної привабливості
району – відділ економічного розвитку та фінансового забезпечення
управління
агропромислового
та
економічного
розвитку
райдержадміністрації, селищна, сільські ради – впродовж року;
- щопіврічна актуалізація інформацій щодо наявних вільних земельних
ділянок (не сільськогосподарського призначення), які можуть бути
розглянутими потенційними вітчизняними та іноземними інвесторами та
розміщення її на Інвестиційному порталі Полтавської області – селищна та
сільські ради, відділ економічного розвитку та фінансового забезпечення
управління
агропромислового
та
економічного
розвитку
райдержадміністрації, селищна, сільські ради – впродовж року;
- участь у конкурсному відборі інвестиційних програм (проектів), що
можуть реалізовуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку
у 2018 році – відділ економічного розвитку та фінансового забезпечення
управління
агропромислового
та
економічного
розвитку
райдержадміністрації, селищна, сільські ради району – впродовж року;
- проведення заходів з роз’яснення можливостей державної підтримки
реалізації інвестиційних проектів в пріоритетних галузях економіки серед
суб’єктів господарювання району – відділ економічного розвитку та
фінансового забезпечення управління агропромислового та економічного
розвитку райдержадміністрації – впродовж року;
- сприяння залученню інвестиційних ресурсів, у тому числі кредитних, у
пріоритетні галузі економіки району, зокрема агропромисловий комплекс,
харчову, переробну та машинобудівну промисловість, а також туристичну
галузь – відділ економічного розвитку та фінансового забезпечення управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації, селищна,
сільські ради району, банківські установи – впродовж року;
- нарощення капітальних інвестицій в розвиток матеріально-технічної
бази закладів соціальної сфери району, а також об’єктів житловокомунального комплексу – Котелевська районна державна адміністрація,
селищна, сільські ради – впродовж року;
- сприяння впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на
запровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, освоєнню
інноваційної продукції – Котелевська районна державна адміністрація,
селищна, сільські ради, суб’єкти господарювання – впродовж року;
- проведення роботи щодо залучення проектів міжнародної технічної
допомоги та грантів для подальшого розвитку соціальної сфери району –
Котелевська районна державна адміністрація, районний ресурсний центр,
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селищна та сільські ради – впродовж року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- реалізація 4 інвестиційний та інфраструктурний проект на території
району;
- збільшення обсягу освоєння капітальних інвестицій за рахунок усіх
джерел фінансування у фактичних цінах на 12 %.
13. Природокористування та безпека життєдіяльності людини
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
- реалізація комплексної системи охорони, збереження та оздоровлення
природних екологічних систем району, спрямованої на зменшення шкідливого
антропогенного впливу на навколишнє природне середовище;
- зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності
територій від таких ситуацій;
- підвищення рівня готовності органів управління цивільного захисту та
підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на ліквідацію можливих
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
- забезпечення оперативності та ефективності реагування на надзвичайні
ситуації;
- робота по створенню матеріального резерву для запобігання і ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:
- подальше впровадження комплексної системи охорони, збереження та
оздоровлення природних екологічних систем району – райдержадміністрація,
селищна та сільські ради, суб’єкти господарювання району – протягом року;
- забезпечення проведення в районі Всеукраїнської акції за чисте довкілля
– Котелевська райдержадміністрація, організації та підприємства району –
квітень-травень 2017 року;
- встановлення контейнерів закритого типу для збору побутових відходів,
облаштування майданчиків під контейнери на території району – селищна та
сільські ради – протягом року;
- розширення системи водовідведення смт Котельва – селищна рада –
друге півріччя;
- розчистка річок Котельва, Котелевка, Орішня, Мерло в районі мосту
біля ТОВ СОК «Ковпаківець» – Полтавське обласне управління водних
ресурсів, селищна та сільські ради – протягом року;
- створення прибережних захисних смуг, водоохоронних та захисних
лісових насаджень, шляхом лісорозведення та лісовідновлення –
лісогосподарські підприємства, суб’єкти господарювання району – протягом
року;
- вапнування кислих ґрунтів – суб’єкти господарювання району –
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протягом року;
- завершення розробки документації із землеустрою щодо організації та
встановлення меж в натурі (на місцевості) об’єктів природно-заповідного
фонду району – селищна та сільські ради – протягом року;
- екологічне виховання населення, підвищення екологічної культури в
закладах освіти району, висвітлення в засобах масової інформації питань щодо
стану довкілля – відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, сектор
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації – протягом року;
- вжиття заходів щодо створення районного матеріального резерву для
здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків
надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому
населенню – сектор оборонно-мобілізаційної роботи та цивільного захисту
населення апарату райдержадміністрації, органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування, установи, організації та підприємства району –
протягом року;
- створення мережі консультаційних пунктів з питань цивільного захисту
на території Котелевського району, та забезпечення їх методичними та
агітаційними матеріалами. Планується створити консультаційні пункти в
Сидорячанській, Більській, Милорадівській, Микілківській, Малорублівській,
Великорублівській, Деревківській, Ковалевській, Козлівщансікій сільських
радах та в Котелевській селищній раді;
- доповнення системи оповіщення району груповою розсилкою смс
повідомлень керівному складу та населенню району з використанням
відповідного сервісу мобільних операторів
- вжиття заходів щодо недопущення випадків загибелі людей внаслідок
пожеж – Котелевський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській
області, сектор оборонно-мобілізаційної роботи та цивільного захисту
населення апарату райдержадміністрації, органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування – протягом року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів
(кількісні та якісні критерії):
- зниження рівня викидів у атмосферне повітря від стаціонарних та
пересувних джерел забруднення на 6,0 %;
- удосконалення системи поводження з відходами від виробництва,
розробка схем санітарної очистки всіх населених пунктів району;
- регулювання та розчистка русел річок протяжністю 0,35 км;
- створення лісових насаджень площею 140 га, шляхом лісорозведення та
лісовідновлення;
- встановлення меж в натурі (на місцевості) 3-х об’єктів природнозаповідного фонду району;
- згідно програми створення матеріального резерву Котелевського району
на 2016-2020 роки планується виділення 40 тис.грн на поповнення
матеріального резерву пально-мастильними матеріалами. Це дасть змогу
довести норму накопичення матеріального резерву з 27% до 42%;
- відновлення працездатності двох сирен централізованої системи
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оповіщення, а саме: за адресою вул.Миколаївська, 257 с.Котельва та в
с.Велика Рублівка;
- облаштування на території Котелевської селищної ради, поблизу
с.Котельва на р.Котелевка, 2 під’їздів для забору води пожежними
автомобілями;
- обстеження водолазною службою, згідно заявок органів місцевого
самоврядування, місць масового відпочинку громадян на воді;
- розширення штату Котелевської районної місцевої пожежної охорони з
5 до 11 чоловік;
- створення паспортизованого пляжу на території Котелевської селищної
ради.
14. Результати виконання програми
Послідовна реалізація визначених Програмою завдань на 2017 рік
закріпить позитивні тенденції економічної та фінансової стабілізації, посилить
соціальну складову та забезпечить економічне зростання району в наступних
роках. За підсумками виконання намічених планів буде забезпечено:
приріст валової доданої вартості на 3,6 % у порівняльних цінах;
збільшення обсягу продукції промислового виробництва на 0,5 % у
порівняльних цінах;
приріст валової продукції сільського господарства по всіх категоріях
підприємств на 5,4 % у порівняльних цінах;
зростання середньорічної заробітної плати не менш як на 25,0 %;
подальшу модернізацію засобів виробництва, що використовуються
господарюючими суб’єктами району, розширення асортименту промислової
продукції, підвищення рівня продуктивності праці, збільшення питомої ваги
інноваційної продукції в загальному обсязі вироблених товарів, розширення
ринків збуту товарів та послуг, нарощення експортного потенціалу.
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РОЗДІЛ 15.
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ
Для матеріального забезпечення виконання Програми економічного і
соціального розвитку Котелевського району на 2017 рік передбачити в
районному бюджеті на 2017 рік «Субвенцію з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів» для райдержадміністрації в сумі 250,0 тис. грн.
Використання коштів спрямовуватиметься на сприяння, організацію,
здійснення постійного моніторингу та контролю за ходом виконання заходів
Програми в сфері культурного розвитку, створення умов для реалізації творчого
потенціалу людини і суспільства, розвитку фізичної культури та спорту,
медичного обслуговування, надання освітніх послуг, підтримки сім’ї, дітей та
молоді, подолання бідності, забезпечення соціального захисту населення,
розвитку ринку праці, безпеки довкілля та здійснення екологічної політики,
залучення інвестиційних ресурсів, розвитку підприємництва, розвитку науковотехнічної
та
інноваційної
сфери,
модернізації
промисловості,
енергозабезпечення, енергетичної безпеки та енергозбереження, розвитку
дорожньо-транспортного
комплексу,
розвитку
житлово-комунального
господарства, будівництва.
Визначити відповідальним за виконання Програми економічного і
соціального розвитку Котелевського району на 2017 рік та використання
бюджетних коштів Котелевську районну державну адміністрацію.
Виконання заходів Програми здійснюється також шляхом залучення до
районного бюджету інших субвенцій з загальних фондів сільських бюджетів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку району на 2017 рік
Показник

Середньорічна чисельність наявного населення
Валова додана вартість у діючих цінах
(виходячи із складових на рівні області)
У порівняних цінах, у % до попереднього року
Обсяг реалізованої промислової продукції
(робіт, послуг) у відпускних цінах
Валова продукція сільського господарства по
всіх категоріях господарств у цінах 2010 року –
всього
у % до попереднього року
Фінансовий результат великих та середніх
підприємств до оподаткування, всього
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з
держбюджету)
Податкові надходження місцевих бюджетів
Роздрібний товарооборот суб’єктів
підприємницької діяльності всіх форм власності
у діючих цінах
у % до попереднього року
Обсяг освоєних (використаних) капітальних
інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування
у фактичних цінах
у % до попереднього року у порівняних цінах
Обсяг освоєних (використаних) капітальних
інвестицій у розрахунку на одну особу
Обсяг прямих іноземних інвестицій по
наростаючому підсумку – всього
у % до попереднього року
Обсяг прямих іноземних інвестицій у
розрахунку на одну особу
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення
Середньомісячна заробітна плата
Ріст середньомісячної заробітної плати до
попереднього року
Кількість створених нових робочих місць (в усіх
сферах економічної діяльності)

Один.
виміру

2015р.
звіт

2016р.
очікуване

2017р.
прогноз

2017р.
у % до
2016р.

тис.осіб

19,6

19,6

19,6

100,0

млн.грн.

1355,9

1705,1

1990,0

116,7

%

133,8

112,8

103,6

х

млн.грн.

77,6

83,0

90,5

109,0

млн.грн.

459,5

461,5

486,3

105,4

%

111,4

100,4

105,4

х

млн.грн.

264,5

277,8

297,2

107,0

млн.грн.

51,2

65,8

67,2

102,1

млн.грн.

41,1

59,6

62,8

105,4

млн.грн.

93,4

106,0

124,0

117,0

%

89,1

101,8

103,8

х

млн.грн.

197,4

190,0

213,0

112,1

%

185,2

82,2

103,4

х

грн.

10011,3

9693,9

10867,3

112,1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

одиниць

32

32

33

103,1

грн.

2849,0

3533,0

4416,0

125,0

%

122,5

124,0

125,0

х

одиниць

108

130

145

111,5

млн.дол.
США
%
дол.
США

* Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику”
щодо конфіденційності інформації.

Промисловість

Показники

Один.
виміру

2015
звіт

2016
очікуване

2017
прогноз

Обсяг реалізованої промислової
млн.грн.
77,6
83,0
90,5
продукції (робіт, послуг) у відп. цінах
у % до попереднього року (у відп. цін.)
%
*
91,3
100,5
Виробництво основних видів промислової продукції (у натуральному виразі)
Галузь промисловості машинобудування
Основна промислова продукція у
Х
Х
Х
Х
натуральному виразі:
Частини до установки для
млн.грн.
20,6
20,8
20,9
кондиціонування повітря
у % до попереднього року
%
0,84
100,9
100,5
Харчова промисловість та переробка сільгосппродукції
Основна промислова продукція у
Х
Х
Х
Х
натуральному виразі:
Борошно
тонн
1323,0
1350,0
1360,0
у % до попереднього року
%
117,6
102,0
101,0
Макаронні вироби
тонн
42,0
38,0
42,0
у % до попереднього року
%
120,0
90,5
111,0
Хлібобулочні вироби
тонн
2056,5
1938,7
2015,0
у % до попереднього року
%
178,8
94,3
103,9
Олія
тонн
220,0
200,0
220,0
у % до попереднього року
%
79,7
90,9
110,0
М'ясо і субпродукти І категорії
тонн
1021,0
997,0
1020,0
у % до попереднього року
%
137,4
97,6
102,0
Крупи
тонн
143,0
140,0
145,0
у % до попереднього року
%
79,4
97,9
104,0
Ковбасні вироби
тонн
277,0
280,0
290,0
у % до попереднього року
%
118,9
101,1
107,0
Сік томатний
Банка 3л
100
200
300
у % до попереднього року
%
83,0
200,0
150,0
Огірки мариновані
Банка 1л
1200
1800
2500
у % до попереднього року
%
214,3
150,0
138,9
Огірки мариновані
Банка 0,5л
1200
1500
2000
у % до попереднього року
%
125,0
133,3
Огірки солені
кг
1700,0
2000,0
2600,0
у % до попереднього року
%
100,0
117,6
130,0
Фармацевтична промисловість
Основна промислова продукція у
Х
Х
Х
Х
натуральному виразі у т.ч.:
Екстракт елеутерокока
Фл.50мл
80155
150500
160500
у % до попереднього року
%
55,9
187,8
106,6
Євроетил 70%
Фл.100мл
18000
20000
22000
у % до попереднього року
%
111,1
110,0
Екстракт шоломниця
Фл.50мл
12000
13000
14000
у % до попереднього року
%
413,8
108,3
107,7
Сирветки просочені хітозан- Гента гелем
№10

у % до попереднього року

Паливо у т.ч.альтернативне з вмістом
спирту 30% і більше
у % до попереднього року

шт

2017 у %
до 2016

109,0
Х

Х
100,5
Х
Х
101,0
Х
111,0
Х
103,9
Х
110,0
Х
102,0
Х
104,0
Х
107,0
Х
150,0
Х
138,9
Х
133,3
Х
130,0
Х
Х
106,6
Х
110
Х
107,7
Х

20000

25000

30000

120,0

-

125,0

120,0

Х

тонн

580,0

600,0

700,0

116,7

%

-

120,0

116,7

Х

%
Паливо

* Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог ЗУ “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

Випуск продукції переробної промисловості
агропромислового комплексу у 2017 році
Показники
Цукор-пісок з цукрових буряків
Олія
Кондитерські вироби
Макаронні вироби
Борошно
Крупа
Масло тваринне
Молоко оброблене рідке
Сир свіжий неферментований та
сир кисломолочний
Консерви молочні
Продукти кисломолочні
М’ясо і субпродукти І категорії
Ковбасні вироби
Хліб і хлібобулочні вироби
Безалкогольні напої
Мінеральні води
Сири жирні (вкл. бринзу)
Горілка і лікеро-горілчані вироби
Спирт етиловий
Овочі консервовані натуральні
Овочі, фрукти консервовані з
додаванням оцту

Один.
виміру
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
дал
дал
тонн
дал
дал
тонн
тонн

2015
звіт

2016
очікуване

2017
прогноз

2017
у % до
2016

220,0

200,0

220,0

110,0

42,0
1323,0
143,0
-

38,0
1350,0
140,0
-

42,0
1360,0
145,0
-

111,0
101,0
104,0
-

-

-

-

-

1021,0
277,0
1142,0
-

997,0
280,0
1024,0
-

1020,0
290,0
1100,0
-

102,0
104,0
107,0
-

-

-

-

-

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції
2016
очікуване

2015
звіт

Показники
Валова продукція сільського господарства у
порівнянних цінах 2010 року, млн. гривень
у відсотках до попереднього року
в тому числі: рослинництво
тваринництво
Виробництво основних видів
сільськогосподарської продукції, тис.тонн
зернові культури – всього
цукрові буряки фабричні
олійні культури-всього
в тому числі: соняшник
картопля
овочі
баштанні культури
плоди та ягоди
реалізація худоби і птиці:
у живій вазі
у забійній вазі
молоко
яйця, млн. штук
вовна, у фізичній вазі, тонн

2017
прогноз

2017
у % до
2016

459,5

461,5

486,3

105,4

111,4

100,4

105,4

Х

295,2
164,3

294,7
166,8

311,3
175,0

105,6
104,9

Х

Х

Х

Х

115,0
11,0
25,7
17,0
62
12,0
0,6
0,3
Х
3,1
1,9
44,8
11,0
3,6

105,9
25,7
24,7
15,9
58,1
12,0
0,6
0,3
Х
3,1
1,9
46,3
11,4
2,7

115,0
26,0
26,0
17,0
60
12,0
0,6
0,3
Х
3,5
2,1
48
12
3,0

108,6
101,2
105,3
106,9
103,3
100,0
100,0
100,0
Х
112,9
112,9
103,7
105,3
111,1

Баланс попиту і пропонування
Зерно
Показник
І. Попит на продукцію – всього
1.1. Внутрішнього ринку – всього
в тому числі:
1.1.1. фонд споживання
1.1.2. насіння
1.1.3. кормові цілі
1.1.4 інше
1.2. Зовнішнього ринку (експорт)
1.3. Залишки на кінець маркетингового року
ІІ. Пропозиції продукції – всього
2.1. Внутрішнього ринку – всього
2.1.1. Власне виробництво
2.1.2. Запаси на початок маркетингового року
2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)
Споживання на душу населення по області (в
перерахунку на борошно), кілограм за рік

2014/2015
Маркетинговий рік
121,8
20,0

(тис. тонн)
2015/2016
Маркетинго
-вий рік
122,9
19,9

2016/2017
Маркетинговий рік
113,8
20,2

Х

Х

Х

2,8
3,4
13,7
0,1
93,9
7,9
121,8
121,8
114,0
7,8
-

2,7
3,4
13,7
0,1
95,1
7,9
122,9
122,9
115,0
7,9
-

2,7
3,4
14,0
0,1
85,7
7,9
113,8
113,8
105,9
7,9
-

115,0

110,0

110,0

Баланс попиту і пропонування

Молоко і молокопродукти
2015 рік
Показник
очікуване
І. Попит на продукцію – всього
44,8
1.1. Внутрішнього ринку – всього
6,4
з нього:
1.1.1. фонд споживання
4,4
1.1.2. інше споживання
2,0
1.2. Зовнішнього ринку (експорт)
38,4
ІІ. Пропозиції продукції – всього
44,8
2.1. Внутрішнього ринку – всього
44,8
2.1.1. Власне виробництво
44,8
2.1.2. Зміна запасів на кінець року
2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)
Споживання на душу населення по області
224,0
(кілограм за рік)

2016 рік
прогноз
46,3
6,4

(тис. тонн)
2017 рік
прогноз
48,0
6,4

4,4
2,0
39,9
46,3
46,3
46,3
-

4,4
2,0
41,6
48,0
48,0
48,0
-

224,0

225,0

Баланс попиту і пропонування
М’ясо і м’ясопродукти
2015 рік
2016 рік
Показник
звіт
очікуване
І. Попит на продукцію – всього
1,9
1,9
1.1. Внутрішнього ринку – всього
1,0
1,0
з нього:
1.1.1. фонд споживання
1,0
1,0
1.1.2. інше споживання
1.2. Зовнішнього ринку (експорт)
0,9
0,9
ІІ. Пропозиції продукції – всього
1,9
1,9
2.1. Внутрішнього ринку – всього
1,9
1,9
2.1.1. Власне виробництво
1,9
1,9
2.1.2. Зміна запасів на кінець року
2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)
Споживання на душу населення по області
50
49,6
(кілограм за рік)
Баланс попиту і пропонування
Яйця

Показник
І. Попит на продукцію – всього
1.1. Внутрішнього ринку – всього
1.1.1. фонд споживання
1.1.2. інше споживання
1.2. Зовнішнього ринку (експорт)
ІІ. Пропозиції продукції – всього
2.1. Внутрішнього ринку – всього
2.1.1. Власне виробництво
2.1.2. Зміна запасів на кінець року
2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)
Споживання на душу населення по області
(штук за рік)

2015 рік
звіт

2016 рік
очікуване

307

307

11,0
6,4
6,0
0,4
4,6
11,0
11,0
11,0
-

Баланс попиту і пропонування

11,4
6,4
6,0
0,4
5,0
11,4
11,4
11,4
-

(тис. тонн)
2017 рік
прогноз
2,1
1,0
1,0
1,1
2,1
2,1
2,1
50

(млн.штук)

2017 рік
прогноз
12,0
6,5
6,1
0,4
5,5
12,0
12,0
12,0
309

Олія нерафінована
2014/2015
2015/2016
Показник
Маркетин. рік Маркетин.рік
0,2
І. Попит на продукцію – всього
0,2
1.1. Внутрішнього ринку – всього
0,2
0,2

(тис.тонн)
2016/2017
Маркетинг. рік
0,2
0,2

з нього:
1.1.1. фонд споживання

0,2
-

0,2
-

0,2
-

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

-

-

-

1.3. Залишки на кінець
маркетингового року

-

-

-

12,0

12,0

12,0

1.1.2. інше споживання

Споживання на душу населення (кг/рік)
ІІ. Пропозиції продукції – всього

0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

2.1.1. Залишки на початок
маркетингового року

-

-

-

2.1.2. Власне виробництво

-

-

-

2.1. Внутрішнього ринку – всього
в тому числі:

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

Показник

0,2
0,2
0,2
Баланс попиту і пропозиції
Цукор з цукрових буряків
(тис.тонн)
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Маркетинг. рік
Маркетинг. рік
Маркетин.
рік
0,7
0,7
0,7

І. Попит на продукцію – всього
1.1. Внутрішнього ринку – всього
з нього:

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

1.1.2. формування держпродрезерву

-

-

-

1.1.3. інше споживання

-

-

-

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

-

-

-

1.3. Залишки на кінець
маркетингового року

-

-

-

33,3

33,3

33,5

0,7

0,7

0,7

-

-

-

-

-

-

2.1.1.Залишки на початок
маркетингового року

-

-

-

2.1.2. Власне виробництво

-

-

-

0,7

0,7

0,7

1.1.1. фонд споживання

Споживання на душу населення по
області (кілограм за рік)
ІІ. Пропозиції продукції – всього
2.1. Внутрішнього ринку – всього
в тому числі:

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

Трудові ресурси

Показники

2015р.
звіт

2016р.
очікува
-не

2017р.
прогноз

2017р.
у % до
2016р.

19,6

19,5

19,5

100,0

4963

4877

4882

100,1

1325

1268

1262

99,5

Чисельність наявного населення на кінець року,
тис.осіб
Кількість зайнятих в усіх сферах економічної
діяльності, всього, чол.
Фіксований
ринок праці, чол. (чисельність
незайнятого населення, яке перебувало на обліку
в центрах зайнятості протягом року)

Показники розвитку малого підприємництва

Показник
Обсяг реалізовано продукції (товарів, послуг)
малими підприємствами, млн. грн.
Частка реалізованої продукції (товарів, послуг)
малими підприємствами у загальному обсязі
реалізованої продукції (товарів, послуг), %
Кількість зайнятих працівників на малих
підприємствах, осіб
Частка кількості зайнятих працівників малих
підприємств у загальній кількості зайнятих
працівників підприємств, %

2015р.
звіт

2016р.
очікуване

2017р.
прогноз

175,9

184,7

195,6

18,3

18,3

18,4

390

392

395

16,0

16,0

16,1

ПОКАЗНИКИ
введення в експлуатацію об′єктів соціальної сфери
за рахунок усіх джерел фінансування
Перелік об′єктів
Реконструкція системи опалення Милорадівської
амбулаторії загальної практики – сімейної медицини
Капітальний ремонт приміщення ФАП с.Козлівщина
Ремонт даху ФАПу с.Лихачівка
Ремонт даху ФАПу с.Млинки

2016 рік
очікуване
150,0
20 кВт
111,4
1 об.

15,0/1 об.
10,0/1 об.

Капітальний ремонт димоходу амбулаторії ЗПСМ
с.Деревки
Просмолення даху Котелевської амбулаторії ЗПСМ № 4
Капітальний ремонт електротехнічного обладнання
поліклінічного відділення Котелевської ЦРЛ
Капітальний ремонт будівлі поліклініки Котелевської
центральної районної лікарні
Капітальний ремонт водонапірної вежі Котелевської ЦРЛ

(тис.грн)
2017 рік
прогноз

20,0/1об.
15,0/1об.
57,0

-

1498,0

-

175,0

-

Тепломодернізація приміщень поліклініки, реконструкція
системи тепломережі Котелевської центральної районної
лікарні
«Капітальний ремонт вуличного водопроводу по вул.
Пешотравнева в смт. Котельва Полтавської області»
«Капітальний ремонт покрівлі адміністративного будинку
селищної ради по вул. Жовтнева 224»
Реконструкція вуличного освітлення в с. Михайлове,
Котелевського р-ну Полтавської області (КТП-65; КТП-66)
«Будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини
для водопостачання господарсько-питних потреб
мешканців смт. Котельва Котелевського району,
Полтавської області»

133,5
246,4
33,6

5720,2

Проведення капітального ремонту покрівлі районного
будинку культури
Капітальний ремонт приміщення центральної районної
бібліотеки з урахуванням потреб осіб з інвалідністю
Капітальний ремонт приміщення В-Рублівського сільського
будинку культури
Капітальний ремонт приміщення дитячої музичної школи
Заміна вікон в НВК «Казка» в селі Ковалеве
Встановлення променистого опалення в сільському
будинку культури в селі Ковалеве
Відновлення роботи ДНЗ «Колобок» в селі Ковалеве
Відкриття двох додаткових груп в ДНЗ (ясла-садок)
«Струмочок» в с.Велика Рублівка
Капітальний ремонт покрівлі
Котелевського ДНЗ «Пролісок»
Заміна вікон Котелевський ДНЗ «Берізка»
Реконструкція Котелевський ДНЗ «Ромашка» перша черга
(проектна документація) з урахуванням потреб осіб з
інвалідністю
Капітальний ремонт теплотраси в Котелевській ЗОШ №2
Заміна вікон Великорублівська ЗОШ
Заміна вікон Більська ЗОШ
Заміна вікон у Котелевській ЗОШ №2
Ремонт надвірного туалету в Котелевській ЗОШ №4
Капітальний ремонт покрівлі котельні філії відділення
стаціонарного догляду с.В.Рублівка

1329,6

200,0
1 об.
280,0
1 об.
290,0
1 об.
300,
1 об.
30,0

30,0
40,0

436,0
1 об.
150,0
35 л. м.

410,0
1 об.
150,0
1 об.
500,0
1 об.

200,0
1об.
2000,0
1об.
340,0
1об.
670,0
1об.
60,0
1об.
97,1

Показники здоров`я
Показник
2015 р.
звіт
Захворюваність населення на І тисячу
населення, всього

6543/331,1

У тому числі:
хвороби системи кровообігу
травми, отруєння та деякі інші наслідки дії
зовнішніх причин
злоякісні новоутворення
активний туберкульоз
хвороби органів дихання
хвороби органів травлення
Смертність населення за основними
причинами на 1 тисячу населення, всього
у тому числі:
хвороби системи кровообігу
травми та отруєння та деякі інші наслідки
дії зовнішніх причин
новоутворення
Материнська смертність на 100 тисяч
живонароджених
Смертність дітей до 1 року життя на І
тисячу живонароджених
Очікувана тривалість життя при
народженні, роки, у тому числі:
чоловіки
жінки

2016 р.
очікуване

2017 р.
прогноз

6892/348,8 6945/351,5

2017р.
у%
до 2016 р.
100,7

542/27,4

570/28,2

602/30,4

105,6

970/49,0

1206/61,0

1088/55,0

90,2

57/2,8
12/0,6
2954/149,5
352/178

63/3,1
8/0,4
3373/170,7
221/11,1

60/3,0
7/0,3
363/160,1
290/14,6

95,2
87,5
93,7
131,2

330/16,7

328/16,6

323/16,5

99,4

243/12,3

228/11,6

221/11,3

62,4

18/0,9

18/0,9

18/0,9

100

44/2,2

44/2,2

44/2,2

100

-

-

-

-

-

2/10,0

-

-

69,5

69,5

69,5

100

64
75

64
75

64
75

100
100

Медичні кадри
Показник
Загальна чисельність лікарів у закладах
охорони здоров'я усіх форм підпорядкування,
осіб, з зубними
Загальна чисельність лікарів у закладах
охорони здоров'я усіх форм підпорядкування,
осіб, без зубних

2015 р.
звіт

2016 р.
очікуване

2017 р.
прогноз

2017р.
у%
до 2016 р.

60

58

61

105,2

60

58

61

105,2

Мережа лікарняних закладів, їх ліжковий фонд та місткість
амбулаторно-поліклінічних закладів
Показник

Місткість амбулаторно-поліклінічних закладів
(відвідувань за зміну)
Кількість лікарняних закладів, одиниць
Кількість лікарняних ліжок, одиниць

2015 р.
звіт

2016 р.
очікуване

2017 р.
прогноз

2017р.
у%
до 2016 р.

505,0

505,0

505,0

100

1
110

1
83

1
71

100
85,5

Основні показники розвитку фізичної культури і спорту
Показник
Кількість осіб, що займаються спортом,
осіб
Кількість осіб, що залучені до занять в
дитячо-юнацьких спортивних школах,
спеціалізованих
дитячо-юнацьких
спортивних школах, школах вищої
спортивної майстерності, осіб
Кількість тренерів, що проводять заняття,
осіб

2015р.
звіт

2016р.
очікуван
е

2017р.
прогноз

2017р.
у % до
2016р.

850

900

950

105,9

123

140

140

113,8

5

6

6

125,0

Мережа фізкультурно-спортивних закладів
Показник
Стадіони, одиниць
Спортивні зали площею не менш як 162
кв. метрів одиниць
Плавальні басейни, одиниць
Спортивні майданчики, одиниць
Кількість
підприємств,
установ,
організацій, де проводиться фізкультурнооздоровча
робота,
одиниць
(без
урахування кількості загальноосвітніх,
професійно-технічних
та
вищих
навчальних закладів)
Кількість
дитячо-підліткових
фізкультурно-спортивних клубів за місцем
проживання населення, одиниць
Кількість дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної
майстерності, одиниць

2015р.
звіт

2016р.
очікуван
е

2017р.
прогноз

2017р.
у % до
2016р.

1

1

1

100,0

10

10

10

100,0

40

33

33

120,0

17

17

17

100,0

-

1

1

100,0

1

1

1

100,0

Показник

Загальноосвітні навчальні заклади*
(на початок навчального року)
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018р. у % до
звіт
очікуване прогноз
2017р.

Кількість загальноосвітніх навчальних
закладів – всього, одиниць
у тому числі:
Денних
Вечірніх
Із загальної кількості загальноосвітніх
навчальних закладів – приватні заклади –
всього, одиниць
Кількість учнів – всього, осіб
у тому числі:
у денних загальноосвітніх навчальних
закладах
у вечірніх загальноосвітніх навчальних
закладах
Із загальної кількості учнів – у приватних
загальноосвітніх навчальних закладах, осіб
Кількість педагогічних працівників –
всього, осіб
у тому числі кількість педагогічних
працівників у приватних закладах, осіб
Середня кількість учнів на одного вчителя –
всього, осіб
у тому числі у приватних загальноосвітніх
навчальних закладах
Введення в експлуатацію загальноосвітніх
навчальних закладів за рахунок усіх джерел
фінансування – всього, учнівських місць

12

12

12

100

12
0

12
0

12
0

100
0

0

0

0

0

1882

1865

1850

99

1882

1865

1850

99

0

0

0

0

0

0

0

0

273

254

252

99

0

0

0

0

7

7

7

100

0

0

0

0

0

0

0

0

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів,
організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

Денні загальноосвітні навчальні заклади*
(на початок навчального року)
2015/2016
2016/2017 2017/2018 2017р. у % до
Показник
звіт
очікуване прогноз
2016р.
Кількість закладів – всього, одиниць
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Кількість учнів у закладах – всього, осіб
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Середня наповнюваність класів – всього,
учнів*
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Кількість учнів, які навчаються у другу
зміну, - всього, осіб
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Питома вага учнів, які навчаються у другу
зміну, у відсотках до загальної кількості
учнів
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Кількість учителів – всього, осіб
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Кількість учнів на одного учителя – всього
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості

12

12

12

100

4
8
1882

4
8
1865

4
8
1850

100
100
99

1287
595

1278
587

1270
580

99
99

17

17

17

100

20
12

20
12

20
12

100
100

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0
273

0
0
254

0
0
252

0
0
99

149
124
7

141
113
7

140
112
7

99
99
100

9
5

9
5

9
5

100
100

Здобуття повної загальної середньої освіти %
Показник
Здобуття повної загальної середньої освіти
– всього, у відсотках до загальної кількості
випускників 9 класів
з них:
у 10 класах загальноосвітніх навчальних
закладів
у професійно-технічних загальноосвітніх
навчальних
у вищих навчальних закладах І, ІІ рівнів
акредитації

2016 звіт

2017
очікуване

2018
прогноз

2017р. у % до
2016р.

100

100

100

100

56

55

55

100

21

22

22

100

23

23

23

100

Професійно-технічні навчальні заклади
2015р.
2016р.
2017р.
Показник
звіт
очікуване прогноз
1

1

1

2017р.
у % до
2016р.
100

Кількість учнів, слухачів – всього, осіб

146

137

140

102

Прийнято учнів, слухачів – всього, осіб

89

90

90

100

в тому числі за рахунок державного
замовлення, осіб

55

52

65

125

Підготовлено (випущено) кваліфікованих
робітників – всього, осіб

81

90

90

100

2015р.
звіт

2016р.
очікуване

2017р.
прогноз

Кількість закладів - всього, одиниць

-

-

-

2017р.
у % до
2016р.
-

у тому числі державної форми власності
Кількість студентів у закладах – всього,
осіб
у тому числі у державних закладах
Прийнято студентів – всього, осіб
у тому числі державних закладів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Випущено фахівців – всього, осіб
у тому числі державними закладами

-

-

-

-

Кількість закладів всього

Вищі навчальні заклади
Показник

-

-

Підготовка наукових кадрів
(на початок навчального року, по вищих навчальних закладах, підпорядкованих МОН)
2015р.
2016р.
2017р.
2017р.
Показник
звіт
очікуване прогноз
у % до
2016р.
Аспірантура
Кількість організацій, що мають аспірантуру
– всього, одиниць
Кількість аспірантів – всього, осіб
Прийнято – всього, осіб
у тому числі:
з відривом від виробництва
без відриву від виробництва
Випущено – всього, осіб
у тому числі:
з відривом від виробництва
без відриву від виробництва
Докторантура
Кількість закладів, що мають докторантуру всього, одиниць
Кількість докторантів – всього, осіб
Прийнято – всього, осіб
Випущено – всього, осіб

-

-

-

-

-

-

-

-

Показники ефективності політики стосовно сім’ї, дітей та молоді
2015 р.
2016 р.
звіт
очікуване
Показники
Кількість дитячих будинків сімейного типу
в них дітей-вихованців
Кількість прийомних сімей
в них прийомних дітей
Кількість притулків для неповнолітніх
Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації
дітей
Кількість дітей, влаштованих у притулки для
неповнолітніх, з них:
безпритульних, схильних до бродяжництва та
жебракування
Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в тому
числі сільські та селищні, одиниць
Центри соціально-психологічної допомоги, одиниць
Центри матері та дитини, одиниць
Соціальні гуртожитки, одиниць
Центри соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями, одиниць
Центрів для ВІЛ–інфікованих дітей та молоді, одиниць

2017 р.
прогноз

1
5
1
2
0

1
5
1
2
0

1
5
1
2
0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

1

1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

№
з\п

Найменування об’єктів

1
1

2
Тепломодернізація приміщень
поліклініки, реконструкція
системи тепломережі
Котелевської центральної
районної лікарні по вул.
Жовтнева,283 смт. Котельва
Полтавської області
Капітальний ремонт проїзної
частини вул.Покрівська (від буд.
№9 до вул.Зарічна) в
смт.Котельва Полтавської області
Капітальний ремонт проїзної
частини вул. Лесі Українки (від
вул.Короленка до буд. №27) в
смт.Котельва Полтавської області
Будівництво експлуатаційної
артезіанської свердловини для
водопостачання господарськопитних потреб мешканців
смт.Котельва Котелевського
району Полтавської області
Проведення капітального
ремонту покрівлі районного
будинку культури
Капітальний ремонт приміщення
центральної районної бібліотеки з
урахуванням потреб осіб з
інвалідністю

2

3

4

5
6

Бюджет розвитку району на 2017 рік
Загальний обсяг
Джерела фінансування у 2017 році,
фінансування у
тис.грн.
2017 р.,
Державний
Місцевий
Кошти
тис.грн.
бюджет
бюджет
підприємств
3
4
5
6

Інші
7

1329,6

0

1329,6

0

0

1496,6

0

1496,6

0

0

1495,4

0

1495,4

0

0

5720,2

0

5720,2

0

0

200,0

0

200,0

0

0

280,0

0

280,0

0

0

1
7
8
9
10
11

12
13
14
15

2
Заміна вікон в НВК «Казка» в
с.Ковалево
Встановлення променистого
опалення в сільському будинку
культури в с.Ковалево
Капітальний ремонт покрівлі
Котелевського ДНЗ «Пролісок»
Заміна вікон Котелевського ДНЗ
«Берізка»
Реконструкція Котелевського
ДНЗ «Ромашка» перша черга
(проектна документація) з
урахуванням потреб осіб з
інвалідністю
Ремонт даху ФАПу с.Лихачівка
Ремонт даху ФАПу с.Млинки
Капітальний ремонт димоходу
АЗПСМ с.Деревки
Просмолення даху Котелевської
АЗПСМ №4

3

4

5

6

7

30,0

0

30,0

0

0

40,0

0

40,0

0

0

410,0

0

410,0

0

0

150,0

0

150,0

0

0

500,0

0

500,0

0

0

15,0
10,0

0
0

15,0
10,0

0
0

0
0

20,0

0

20,0

0

0

15,0

0

15,0

0

0

ПЕРЕЛІК
територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається у 2017 році
№
п/п
1
1
2
3

4
5
6

7
8
9

Назва цільової програми

Коли і яким документом
затверджена

2

3

Комплексна програма «Питна вода Котелевщини» на 23 сесія районної ради шостого
2013-2020 роки в новій редакції.
скликання від 05.02.2013
Районна Програма розвитку дошкільної освіти на 4 сесія районної ради шостого
2011-2017 роки
скликання від 15.03.2011 року
Районна комплексна Програма поводження з
19 сесія районної ради шостого
твердими побутовими відходами на 2012-2018 роки
скликання від 05.07.2012 року
Районна цільова Програма будівництва (придбання)
доступного житла на 2013 – 2017 роки

27 сесія районної ради шостого
скликання від 10 вересня 2013
року
Комплексна програма соціального захисту осіб з
27 сесія районної ради шостого
обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020
скликання від 10 вересня 2013
роки
року
Програми зайнятості населення Котелевського району 27 сесія районної ради шостого
на 2013-2017 роки (внесено зміни на 37 сесії районної скликання від 10 вересня 2013
ради від 24.09.2014 р.)
року
Районна Програма оздоровлення та відпочинку дітей
45 сесія районної ради шостого
на період до 2019 року (внесено зміни на 47 сесії
скликання від 19.05.2015р
районної ради шостого скликання від 22.07.2015 року)
Районна Програма підтримки сімей, дітей та молоді
49 сесія районної ради шостого
Котелевщини, які опинилися в складних життєвих
скликання від 07.10.2015р.
обставинах на 2016-2018 роки
Районна Програма охорони та
40 сесія районної ради шостого
збереження об’єктів культурної
скликання від 15.01.2015р.
спадщини на 2015-2018 роки

Відповідальні за реалізацію програми
4
Сектор містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації
Відділ освіти, сім’ї та молоді
райдержадміністрації
Селищна, сільські ради, сектор
містобудування, архітектури, житловокомунального господарства та будівництва
райдержадміністрації
Сектор містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації
Управління праці та соціально захисту
населення райдержадміністрації
Управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації, районний
центр зайнятості
Структурні підрозділи райдержадміністрації,
селищна та сільські ради, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Райдержадміністрація
Райдержадміністрації, районна рада,
селищна та сільські ради

1

2

10

Районна цільова програма забезпечення виконання
Котелевською районною державною адміністрацією у
2016- 2017 роках делегованих їй районною радою
повноважень
Програма відзначення державних та професійних свят,
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед
Котелевським районом, здійснення інших заходів на
2016-2018 роки
Програма реалізації Концепції допризовної підготовки
і військово-патріотичного виховання молоді
Котелевського району на 2016-2020 роки
Комплексна програма забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа у Котелевському районі на 2016-2019р.р
Програма правової освіти населення Котелевського
району на 2016-2020 роки

11

12
13
14

3
5 сесія районної ради сьомого
скликання від 18.02.2016 року

Райдержадміністрація, структурні підрозділи
райдержадміністрації

5 сесія районної ради сьомого
скликання від 18.02.2016 року

Райдержадміністрація, районна рада, Сектор
культури, спорту і туризму Котелевської
райдержадміністрації

5 сесія районної ради сьомого
скликання від 18.02.2016 року

Відділ освіти, сім’ї та молоді Котелевської
державної адміністрації та районний військовий
комісаріат
Служба у справах дітей
райдержадміністрації

5 сесія районної ради сьомого
скликання від 18.02.2016 року
5 сесія районної ради сьомого
скликання від 18.02.2016 року

15

Комплексна програма протидії та профілактики
5 сесія районної ради сьомого
злочинності у Котелевському районі на 2016-2020 роки скликання від 18.02.2016 року

16

Програма розвитку бібліотек, книговидання та
книгорозповсюдження в Котелевському районі на
2016-2018 роки
Програма розвитку місцевого самоврядування у
Котелевському районі на 2016-2017 роки

5 сесія районної ради сьомого
скликання від 18.02.2016 року

Програма роботи з обдарованою молоддю на 20162020 роки

5 сесія районної ради сьомого
скликання від 18.02.2016 року

17

18

4

5 сесія районної ради сьомого
скликання від 18.02.2016 року

Котелевська районна міжвідомча
координаційно – методична рада з правової
освіти населення, створена при районній
державній адміністрації та Котелевське
районне управління юстиції
Котелевське відділення поліції Гадяцького
відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Полтавській області,
Полтавський МРВ УСБУ в Полтавській
області
Сектор культури, спорту і туризму
Котелевської райдержадміністрації
Районна рада, відділ управління
комунальним майном районної ради,
райдержадміністрація, селищна та сільські
ради
Відділ освіти, сім’ї та молоді
райдержадміністрації та керівники
навчальних закладів району

1
19
20

21
22

23
24
25
26

27

2

3

4

Програма підтримки та розвитку Об’єднаного
Трудового архіву Котелевського району на 20162017роки
Програма підтримки соціально-вразливих верств
населення Котелевського району на 2016-2020 роки
«ТУРБОТА»

5 сесія районної ради сьомого
скликання від 18.02.2016 року

Районна рада, відділ управління
комунальним майном районної ради

5 сесія районної ради сьомого
скликання від 18.02.2016 року

Програма організації харчування в навчальних
закладах Котелевського району на 2016-2020 роки
Програма «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки

5 сесія районної ради сьомого
скликання від 18.02.2016 року
5 сесія районної ради сьомого
скликання від 18.02.2016 року

Районна програма інформатизації Котелевського
району на 2016-2018 роки
Комплексна програма охорони навколишнього
природнього середовища Котелевського району на
2016-2020 роки
Районна Програма розвитку туризму на 2016-2018
роки
Програма покращення умов обслуговування платників
Котелевського району та збільшення надходжень до
державного та місцевих бюджетів на 2016-2019 роки

5 сесія районної ради сьомого
скликання від 18.02.2016 року
5 сесія районної ради сьомого
скликання від 18.02.2016 року

Управління праці та соціального захисту
населення, селищна та сільські ради, відділ
освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді райдержадміністрації,
територіальний центр надання соціальних
послуг населенню Котелевського району,
Котелевська центральна районна лікарня ; КЗ
«Котелевський ЦПМСД»
Відділ освіти, сім’ї та молоді
райдержадміністрації
Відділ освіти, сім’ї та молоді
райдержадміністрації, керівники
загальноосвітніх та дошкільних навчальних
закладів району
Райдержадміністрація

5 сесія районної ради сьомого
скликання від 18.02.2016 року
6 позачергова сесія районної
ради сьомого скликання від
15.03.2016 року

Комплексна програма забезпечення проведення заходів 8 сесія районної ради сьомого
мобілізації, оборони та призову на військову службу до скликання від 24.05.2016 року
Збройних Сил України в Котелевському районі на
2016-2017 роки

Райдержадміністрація
Сектор культури, спорту і туризму
Котелевської райдержадміністрації
Котелевське відділення Гадяцької ОДПІ

Райдержадміністрація, сектор оборонномобілізаційної роботи та цивільного захисту
апарату райдержадміністрації

1

2

3

28

Районна Програма запобігання виникненню на
8 сесія районної ради сьомого
території Котелевського району надзвичайних ситуацій скликання від 24.05.2016 року
техногенного і природного характеру та захисту
населення і територій у разі їх виникнення на 20162020 роки

29

Районна цільова соціальна Програма протидії ВІЛ інфекції / СНІДу на 2016 - 2018 роки

8 сесія районної ради сьомого
скликання від 24.05.2016 року

30

Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу
Котелевського району за пріоритетними напрямками
на період до 2020 року
Програма національно-патріотичного виховання дітей
та молоді Котелевського району на 2016-2020 роки

9 позачергова сесія районної
ради сьомого скликання від
12.07.2016 року
9 позачергова сесія районної
ради сьомого скликання від
12.07.2016 року
12 сесія районної ради сьомого
скликання від 12.10.2016 року

31
32

Програма створення технічного захисту державних
інформаційних ресурсів від незаконного витоку
інформації з систем управління місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
Котелевського району на 2016-2018 роки

4
Котелевський районний сектор управління
ДСНС Україна в Полтавській області,
райдержадміністрація, відділ освіти, сім’ї та
молоді райдержадміністрації, селищна та
сільські ради, сектор оборонномобілізаційної роботи та цивільного захисту
апарату райдержадміністрації
Котелевська центральна районна лікарня ; КЗ
«Котелевський
ЦПМСД»;
Котелевське
відділення Гадяцького відділу Головного
управління
Національної
поліції
в
Полтавській області, Відділ кримінально –
виконавчої інспекції управління Державної
пенітенціарної
служби
України
в
Полтавській області, служба у справах дітей
райдержадміністрації, відділ освіти, сім’ї та
молоді
райдержадміністрації,
районний
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді райдержадміністрації, ериторіальний
центр надання соціальних послуг населенню
Котелевського району
Управління агропромислового та
економічного розвитку райдержадміністрації
Відділ освіти, сім’ї та молоді
райдержадміністрації та керівники
навчальних закладів району
Райдержадміністрація, сектор оборонномобілізаційної роботи та цивільного захисту
апарату райдержадміністрації

№
з\п

1
1.1

1.2

ПЕРЕЛІК
проектів розвитку Котелевського району, реалізація яких передбачається у 2017 році
Назва проекту
Загальний
Джерела фінансування у 2017 році, тис. грн.
Економічний (соціальний) ефект
обсяг
від реалізації проекту
Державни Обласни
Бюджети
Інші
фінансуван- й бюджет й бюджет
міст,
джерела
ня у 2017 р.,
районів,
тис. грн.
селищ, сіл
2
3
4
5
6
7
8
1. Інвестиційні програми (проекти), що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку
Недопущення випадків травмуПридбання пожежного автомобіля
вання та загибелі людей під час
для комунального
пожеж та інших надзвичайних
підприємства «Місцева пожежна
ситуацій
на
території
охорона Великорублівської
Великорублівської
та
прилеглих
територіальної громади
територіальних громад
Котелевського району Полтавської
3557,0
3200,0
0
357,0
0
Котелевського району внаслідок
області»
невчасного прибуття поживнорятувального загону; наближення
пожежної
охорони
до
29
віддалених населених пунктів
району.
Генеральний план села Більськ
Забезпечення
ефективноКотелевського району Полтавської
перспективного
планування
області
розвитку
громади;
створення
сприятливих умови для розвитку
інфраструктури села, кономічного
та соціального зростання; зростан
185,1
140,0
0
45,1
0
ня наповненості сільського бюдже
ту, збільшення кількості забудовн
иків та відповідно, укладених угод
про пайову участь замовників у
розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури села.

1
1.3

2
Генеральний план сіл Козлівщина,
Ворони, Діброва , Терещенки
Козлівщинської сільської ради
Котелевського району Полтавської
області

3

402,2

1.4

2.1
3.1

4

300,0

5

0

6

102,2

8

7

0

Забезпечення
ефективноперспективного
планування
розвитку
громади;
створення
сприятливих умови для розвитку
інфраструктури
села,
економічного
та
соціального
зростання; зростання наповненості
сільського бюджету, збільшення
кількості
забудовників
та
відповідно, укладених угод про
пайову участь замовників у
розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури села
Покращення здоров’я населення
району,
шляхом
раннього
виявлення хворих на туберкульоз
та онкологічні захворювання;
створення належних матеріальнотехнічних умов надання медичної
допомоги на вторинному рівні.

Покращення медичного
обслуговування населення
Котелевського району в ранній
діагностиці соціально-значущих
5210,0
4636,8
0
573,2
0
хвороб (туберкульоз, онкологічні
захворювання). Придбання
рентгенодіагностичного комплексу
на 3 робочі місця.
2. Проекти реалізація яких передбачається за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги
3. Проекти обласного конкурсу розвитку територіальних громад Полтавської області
-

-

№
з/п

1

1

2

3

Назва заходу
(проекту)

2

Розширення
потужностей
котелевського цеху
ТЗДВ «Полтавська
фірма «Ворскла»
Будівництво
комплексу для
відпочинку водіїв та
сервісного
обслуговування
автотранспортних
засобів з
майданчиком для
стоянки в
смт Котельва,
ПСП «Ковпаківець»
Котелевського
району Полтавської
області
Будівництво
приміщення для
утримання корів на

Інвестиційні проекти, програми та інші заходи реалізація яких очікується в 2017 році
та передбачає створення нових робочих місць
Термін
Загальний Загальний
початку
обсяг
обсяг
та закінфінансуфінансучення
вання
вання
реалізації проекту,
у 2017р.,
проекту
тис. грн.
тис. грн.

3

4

Джерела фінансування у 2017 році, тис. грн.

Державний
бюджет

Місцевий
бюджет

Кошти
підприємств

Кошти
іноземного
інвестор
а,
тис.грн.
(дол.
США)

Інші

Буде
створено
нових
робочих
місць за
рахунок
впровадження
інвестиційного
проекту
у 2017 році

2017

дані
відсутні

дані
відсутні

5

6

7

-

дані
відсутні

8

9

10

-

16

20152017

дані
відсутні

дані
відсутні

-

-

дані
відсутні

-

-

20

2017

2500,0

2500,0

-

-

2500,0

-

-

4

-

-

11

12

4

5

6

200 голів у СТОВ
«Скіф», с.Більськ
Котелевського
району Полтавської
області
Будівництво
приміщення для
утримання
молодняка ВРХ на
400 голів у СТОВ
«Скіф», с.Більськ
Котелевського
району Полтавської
області
Будівництво
комплексу для
зберігання зерна на
5000 тонн у СТОВ
«Скіф», с.Більськ
Котелевського
району Полтавської
області
Реалізація заходів
Програми розвитку
та підтримки
агропромислового
комплексу
Котелевського
району за
пріоритетними
напрямами на період
до 2020 року:
- створення робочого
місця для пасічникапочатківця
випускника
ліцензованого з даної

2017

2000,0

2000,0

-

-

2000,0

-

-

4

20162017

12000,0

6000,0

-

-

6000,0

-

-

3

65,0

10,0

-

10,0

-

-

-

1

20162020

7

8

спеціалізації закладу
області;
- посадка плодовоягідних насаджень
Придбання
пожежного
автомобіля для
комунального
підприємства
«Місцева пожежна
охорона
Великорублівської
територіальної
громади
Котелевського
району Полтавської
області»
Покращення
медичного
обслуговування
населення
Котелевського
району в ранній
діагностиці
соціально-значущих
хвороб (туберкульоз,
онкологічні
захворювання)

75,0

5,0

-

5,0

-

-

-

5

2017

3557,0

3557,0

3200,0

357,0

-

-

-

6

2017

5210,0

5210,0

4636,8

573,2

-

-

-

1

Також очікується у 2017 році реєстрація фізичних осіб підприємці не менше 75 осіб.

