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ВСТУП
Програма економічного та соціального розвитку Кролевецького району на
2014 рік (далі – Програма) розроблена на виконання завдань відповідно до
положень програми Президента України Януковича В.Ф. „Україна для людей",
Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки „Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава‖, Закону України ―Про
засади внутрішньої і зовнішньої політики‖ та заходів Стратегії розвитку Сумської
області на період до 2015 року „Нова Сумщина – 2015‖.
Нормативно-правовим підґрунтям розроблення Програми є Закони України
"Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України" та "Про державні цільові програми", постанова
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. №621 «Про розроблення
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та
складання проекту державного бюджету», розпорядження голови Сумської
обласної державної адміністрації від 03.09.2013 № 371-ОД „Про організацію
розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Сумської
області на 2014 рік‖ і розпорядження голови районної державної адміністрації від
16.09.2013 № 304-ОД „Про організацію розроблення проекту Програми
економічного і соціального розвитку Кролевецького району на 2014 рік‖.
При розрахунках основних показників соціально-економічного та
культурного розвитку району на 2014 рік, формуванні пріоритетів розвитку та
основних заходів, спрямованих на виконання програми, враховано проекти та
діючі регіональні цільові програми розвитку окремих галузей економіки та
соціальної сфери.
Програма визначає цілі, завдання, основні заходи економічного і
соціального розвитку району на 2014 рік. За кожним напрямом сформульовані
проблемні питання та критерії ефективності.
Напрями та завдання Програми конкретизуються в додатках до неї: „Заходи
щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку на 2014 рік",
„Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району на
2014 рік", „Перелік обласних, районних цільових програм по галузях,
фінансування яких у 2014 році здійснюватиметься за рахунок коштів обласного,
районного бюджетів‖.
Джерелами фінансування програми є кошти державного та місцевих, у тому
числі обласного, районного, міського та сільських бюджетів, кредитні ресурси
банківських установ, кошти суб’єктів господарювання та фізичних осіб.
Програма розроблена з метою консолідації та концентрації зусиль місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на питаннях
досягнення економічної стабілізації, підтримку вразливих верств населення,
забезпечення ефективної політики зайнятості, поступового підвищення рівня
економічної активності та створення умов для відновлення економічного
зростання.
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Паспорт
Програми економічного і соціального розвитку
Кролевецького району на 2013 рік
1.

Ініціатор розроблення програми

2.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади про
розроблення програми

3.

Розробник програми

4.

Співрозробники програми

5.

Відповідальні виконавці програми

6.

Учасники програми

7.

Термін реалізації програми

8.

Фінансування програми

Кролевецька
адміністрація

районна

державна

Розпорядження голови районної державної
адміністрації від 16.09.2013 № 304-ОД „Про
організацію розроблення проекту Програми
економічного і соціального розвитку
Кролевецького району на 2014 рік‖.
Управління економічного розвитку і торгівлі
Кролевецької районної державної
адміністрації
Управління агропромислового розвитку,
управління освіти, молоді та спорту,
управління соціального захисту населення,
фінансове управління, відділ культури,
відділ містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації,
управління
Пенсійного фонду в Кролевецькому районі,
Кролевецьке відділення Глухівської ОДПІ,
районний центр зайнятості, ЦРЛ, виконавчі
комітети міської та сільських рад
Управління економічного розвитку і
торгівлі,
управління
агропромислового
розвитку, управління освіти, молоді та
спорту, управління соціального захисту
населення, фінансове управління, відділ
культури,
відділ
містобудування,
архітектури
та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації,
управління
Пенсійного
фонду
в
Кролевецькому
районі,
Кролевецьке
відділення Глухівської ОДПІ, районний
центр зайнятості, ЦРЛ, виконавчі комітети
міської та сільських рад
Підприємства, організації та підприємці
району
2014 рік
Фінансування заходів буде проводитись за
рахунок коштів бюджетів усіх рівнів,
шляхом
використання
позабюджетних
джерел та власних коштів підприємств,
організацій та підприємців району
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І. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ У 2013 РОЦІ
Протягом звітного періоду регіон плідно працював над виконанням програми
Президента України Віктора Януковича «Україна для людей», заходів з реалізації Стратегії
розвитку Сумської області на період до 2015 року „Нова Сумщина – 2015‖ та Програми
економічного і соціального розвитку.
Проведена робота дозволила досягти певних результатів.
Розвиток економіки це базис для підвищення зайнятості, збільшення доходів населення
та наповнення бюджетів.
В районі працює 10 промислових підприємств різних форм власності, які забезпечують
роботою 1240 мешканців.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за січень-вересень
2013 року склав 70,9 млн. гривень.
Суттєвий внесок у загальні результати промислової діяльності внесли
ТОВ «АрмаПром» (47 %), філія ПАТ ДПЗКУ «Кролевецький комбінат хлібопродуктів» (15 %),
ТОВ «Укрсанліт» (13%), ДП «Кролевецьке лісомисливське господарство» (13 %).
У порівнянні з аналогічним періодом 2012 року забезпечили нарощування обсягів
реалізованої промислової продукції ТОВ «АрмаПром» (+4,4 %), та ДП «Кролевецьке
лісомисливське господарство» (+2,0 %).
Промислова продукція реалізується не лише в Україні, а і за її межами. На експорт
відправляється продукція машинобудування та вироби з деревини. Країни – експортери: Росія,
Латвія, Молдова, Німеччина, Туреччина, Італія та інші. Частка експорту в обсязі реалізованої
продукції становить 37%.
Промисловими підприємствами за рахунок власних коштів освоєно капітальних
інвестицій в основний капітал в сумі 3,6 млн. гривень, або на 20,3 % більше ніж за відповідний
період 2012 року.
Значення агропромислового сектору економіки полягає не лише в забезпеченні
населення харчовими продуктами, але і в тому, що він впливає на зайнятість населення та
ефективний розвиток регіону.
На території району працюють 22 сільськогосподарських підприємства, 16 фермерських
господарств,
один
сільськогосподарський
обслуговуючий
кооператив
та
одне
сільськогосподарське комунальне підприємство.
По всіх категоріях господарств знаходиться в обробітку 36,1 тис.га., що 0,4 тис.га більше
минулого року, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 28,2тис.га.
Зібрано зернових культур на площі 10,1 тис.га (57%). Намолочено 38,4 тис.тонн, середня
урожайність склала 38,2 ц/га.
Станом на 01.10.2013 року в сільгосппідприємствах району утримується 5376 голів ВРХ
(-35 голів до відповідного періоду 2012 року), в тому числі – 2716 голів корів ( +168 голів до
відповідного періоду минулого року), свиней - 200 голів (-3 голови до відповідного періоду
минулого року).
Сільгосппідприємствами району вироблено 6717 тонн молока ( + 1169 тонн до
відповідного періоду минулого року), надій на корову становить 2469 кг (+321 кг до
відповідного періоду минулого року).
Вирощено 280 тонн м’яса ( - 17 тонн до відповідного періоду минулого року).
В основний капітал агропромислового комплексу залучено інвестицій на суму
20,9 млн .грн.,що на 2,1 млн.грн більше відповідного періоду минулого року.
У поточному році загальний розмір орендної плати відповідно до договорів оренди –
9,1 млн.грн. Середній розмір орендної плати становить 2,6 % вартості грошової оцінки землі.
Договори оренди землі із ставкою 3% і більше складають 79% загальної кількості договорів.
Між виконавчими комітетами сільських рад, райдержадміністрацією та орендарями ріллі
укладено угод про соціально-економічне співробітництво на суму 986,7 тис.грн. Фактично
виконано соціально-економічних угод на суму 379,4 тис.грн, в т.ч. районний цільовий фонд –
74,1 тис.грн.
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Метою регіональної політики в сфері міських та приміських пасажирських перевезень
є гарантоване та ефективне задоволення потреб населення у безпечних та якісних послугах
пасажирських перевезень.
Автомобільним транспортом перевезено 24,2 тис. тонн вантажів, що на 33,1% менше
аналогічного періоду 2012 року, вантажооборот зменшився на 23,6%.
За звітний період пасажирським транспортом скористалося 415,2 тис. пасажирів, що на
3,1% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року, пасажирооборот збільшився на
5,7%.
Протягом звітного періоду забезпечено безкоштовний пільговий проїзд пасажирів як на
приміському, так і на міському транспорті. Фізичним особам – підприємцям за перевезення
пільгової категорії населення нараховано 275,4 тис.грн., відшкодовано 286,5 тис.грн.,
заборгованість з урахуванням минулих років складає 95,6 тис.грн.
Стратегічним завданням районної державної адміністрації в напрямку підвищення
ефективності використання енергоносіїв у бюджетній сфері є забезпечення ефективного
використання паливно-енергетичних ресурсів, скорочення споживання природного газу та
скорочення витрат на паливно-енергетичні ресурси для бюджетних установ району.
З метою економного витрачання енергоресурсів проведено реконструкцію системи
опалення в дитячих навчальних закладах №№9, 10, використано 36,0 тис.грн.
КРКП „Акватермо‖ проводяться роботи щодо встановлення твердопаливних котлів в
газовій котельні по пл.Миру, 6А.
Завершується реконструкція котельні Камінського НВК з встановленням двох сучасних
котлів з коефіцієнтом корисної дії 92%.
Проводяться роботи по термомодернізації приміщень Тулиголівської та Ярославецької
ЗОШ, Червоноранківського, Бистрицького та Локнянського НВК.
Забезпечення населення якісною питною водою є для багатьох населених пунктів району
однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно для збереження здоров’я,
поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.
Комунальним підприємством «Кролевецьводоканал» проведено ремонтних робіт на суму
67 тис.грн. Для забезпечення обліку спожитих послуг водопостачання, формування ощадливого
ставлення до енергетичних і матеріальних ресурсів підприємством встановлено п’ять приладів
обліку піднятої води.
Житлово-експлуатаційною конторою проведено капітальний та поточний ремонти
будинків на суму 145,3 тис. грн., в т.ч. поточний ремонт покрівель на суму 59,6 тис. грн.
МКП «Ремдільниця» разом з субпідрядними організаціями виконано роботи по ремонту
комунальних доріг.
З метою поліпшення благоустрою населених пунктів, приведення електромереж
зовнішнього освітлення до норм та стандартів, забезпечення якісних показників
освітлювальних установок та раціонального використання електроенергії встановлено:
- 30 ліхтарів на території Бистрицької сільської ради на суму 31,5 тис.грн.;
- 50 ліхтарів та 3 шафи обліку на території Дубовицької сільської ради на суму
48,9 тис.грн.
В місті відремонтовано 135 ліхтарів на суму 63,3 тис.грн.
За рахунок коштів сільських рад очищено 24 криниці та ремонт надбудови криниці на
загальну суму 31,73 тис.грн.
Продовжуються роботи по газифікації району, виконано роботи по будівництву
підвідного (4 км) та розподільчого (15,6 км) газопроводу до села Мутин, освоєно 3,9 млн.грн.
Одним з головних завдань у будівельній галузі є подальший розвиток житлового
будівництва та забезпечення житлом населення району, особливо пільгових категорій.
Кількість черговиків на поліпшення житлових умов становить понад 400 сімей, з них
168 сімей та одинаків мають право на позачергове та першочергове одержання житла.
Індивідуальними забудовниками введено в експлуатацію 633 кв. метрів загальної площі
житла.
Споживчий ринок району характеризується розвитком інфраструктури, достатнім
рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту та пропозиції, відсутністю товарного
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дефіциту. Збережено тенденцію до зростання мережі підприємств роздрібної торгівлі та
закладів ресторанного господарства.
Відкрито та відновлено роботу 7 підприємств роздрібної торгівлі та 3 закладів
ресторанного господарства. У сфері побутового обслуговування населення відкрито 2 заклади.
Негативний вплив на соціально-економічний розвиток має монополізація регіональних
ринків товарів та послуг. Неконкурентними залишаються ринки житлово-комунальних послуг,
перевезення пасажирів, закупівлі молока для промислової переробки, доступу до телепрограм
(послуги кабельного телебачення).
Створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва є одним з
пріоритетних напрямків регіональної політики. Кошти, вкладені в підтримку підприємництва,
сприяють розв’язанню проблем продуктивної зайнятості населення і послабленню соціального
напруження, насиченню ринку товарами та послугами.
В районі зареєстровано 1617 суб’єктів малого бізнесу, у тому числі: 148 малих
підприємств, 1469 фізичних осіб. За звітний період створено 90 суб’єктів малого бізнесу, в тому
числі 84 – фізичні особи, 6 – юридичні особи; зупинили діяльність 80 суб’єктів, в тому числі
73 – фізичні особи, 7- юридичні особи.
З метою підтримки суб'єктів малого підприємництва підприємці залучаються до участі у
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти укладено договорів поставки між суб’єктами
малого бізнесу та головними розпорядниками бюджетних коштів на загальну суму більше
11 млн.грн.
До Зведеного бюджету України станом на 01.10.2013 надійшло 37,1 млн.грн. податків
при прогнозному завданні 28,7 млн.грн., що становить 129,2%. В порівнянні з аналогічним
періодом попереднього року сума надходжень збільшилась на 77,8 тис.грн.
В загальній сумі надходжень Державний бюджет становить 22%. До Державного
бюджету перераховано 8,1 млн.грн., що складає 79 % до прогнозного показника і 77% до
показника минулого року.
Власні та закріплені доходи загального фонду зведеного бюджету Кролевецького району
збільшились на 1,6 млн. грн. або на 8,4% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього
року і склали 21,2 млн. грн.
Рівень виконання власних та закріплених доходів загального фонду зведеного бюджету
району склав 97,8 % до затвердженого планового показника на січень - вересень 2013 року та
72,3 % до затвердженого на 2013 рік планового показника (29,3 млн. грн.). До доведеного
контрольного показника МФУ на 2013 рік відсоток надходжень склав 72,5 % (29,2 млн.грн.).
Всіма самостійними бюджетами району, окрім міського (83,5%), Реутинського (61,7%)
та Локнянського (67,5%) бюджетів, досягнуто виконання затверджених планових показників
власних та закріплених доходів загального фонду.
По всім джерелам надходжень власних та закріплених доходів загального фонду
районного бюджету, окрім податку з доходів фізичних осіб (94,9%), податку на прибуток
(57,2%), плати за надра (97,8%), сплати державного мита (41,3%), орендної плати (88,3%),
забезпечено виконання затверджених планових показників звітного періоду.
Першочергово кошти виділялись на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні
видатки віднесені до захищених статей бюджету.
Основними резервами наповнення та ефективності використання коштів місцевих
бюджетів є ефективне використання земельних ресурсів, водних об'єктів, погашення
заборгованості до бюджетів, легалізація тіньової зайнятості та тіньової заробітної плати.
За мету у сфері трудових відносин на 2013 рік ставилось: підвищення середньомісячної
заробітної плати в усіх галузях економіки на 15 %, недопущення заборгованості із виплати
заробітної плати, вчасне запровадження мінімальних гарантій в оплаті праці.
Середньомісячна заробітна плата за 6 місяців 2013 року зросла на 8,4% у порівнянні з
аналогічним періодом 2012 року і за статистичними даними становить 2004 грн.
Звітний період характеризується стабільністю роботи підприємств і ростом потреби у
працівниках. Послугами служби зайнятості скористалися 1101 безробітний, що на 8,4% більше
відповідного періоду 2012 року.
Станом на 01.10.2013 року у Кролевецькому РЦЗ зареєстровано 391 безробітний.
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Заходами активної підтримки (працевлаштування, оплачувані громадські роботи,інші
види робіт тимчасового характеру, професійне навчання) скористалися 773 безробітних. Рівень
охоплення безробітних активними програмами сприяння зайнятості склав 70,2%.
За звітний період сприяння у працевлаштуванні отримали 440 безробітних, що на 16 осіб
( 3,6%) більше, ніж у минулому році. Рівень працевлаштування склав 40%, що на 2,0% менше
минулорічного показника.
Послугами з професійного навчання, перекваліфікації та підвищення кваліфікації
скористалися 152 безробітних.
У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 181 особа,
на оплату їхньої праці було використано 184,5 тис. грн., з них 105,7 тис. грн. (57,3%) кошти
роботодавців, по 39,4 тис. грн. сплатили Фонд загальнодержавного соціального страхування на
випадок безробіття та місцевий бюджет.
За звітний період створено 405 нових робочих місць, в тому числі для працівників у
юридичних осіб – 42, для працівників у фізичних осіб-підприємців – 279, для фізичних осібпідприємців - 84.
Удосконалення системи соціального захисту населення районна державна адміністрація
вбачає у розв’язанні проблем бідності, підвищенні якості соціальних послуг для наближення їх
до європейського рівня.
У сфері соціального захисту підтримка передусім надається тим, хто дійсно її потребує.
Додаткової уваги та турботи як з боку держави, так і з боку місцевої влади потребують:
пенсіонери, одинокі непрацездатні громадяни, інваліди, багатодітні і малозабезпечені сім’ї,
сім’ї, які виховують дітей-інвалідів, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
Виплата соціальних допомог надається по єдиній технології прийому громадян, які
звертаються за призначенням усіх видів соціальних допомог на підставі одного пакету
документів.
Сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
виплачено 24,3 млн. грн. соціальної допомоги з передбачених на рік 32,9 млн. грн.
Кількість одержувачів державної допомоги сім’ям з дітьми зросла до 2812 осіб, сума
виплат склала 17,3 млн. грн. (проти 15,3 млн. грн. у 2012 році). Державну соціальну допомогу
отримали 292 сім’ї як малозабезпечені. Сума виплат склала 3,2 млн. грн.( проти 1,1 млн. грн. – у
минулому році). Заборгованість з виплати вищезазначених видів допомоги відсутня.
В 6 прийомних сім’ях виховується 13 дітей, виплачено 294,8 тис. грн.
(проти 262,5 тис. грн.)
На пільгову передплату районної газети „Кролевецький вісник‖ використано з районного
бюджету 63,6 тис. грн.
Призначено субсидію 2211 сім’ї, нараховано субсидій на суму 2,0 млн. грн.,
профінансовано – 2,2 млн. грн. (з урахуванням боргів минулих років ) На підставі рішень
комісій райдержадміністрації, як виняток, субсидію призначено 822 сім’ям.
Надано пільг на суму 3,1 млн. грн.
Підтримується актуальний стан Єдиного державного автоматизованого реєстру
пільгових категорій населення, що дозволяє проводити звірку інформації в електронному
вигляді з 11 підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги населенню.
Створено Централізований банк даних з проблем інвалідності, до якого внесено
695 осіб, постійно вноситься інформація про інвалідів, які потребують забезпечення технічними
та іншими засобами реабілітації, отримання одноразової матеріальної допомоги. В поточному
році 31 інваліда забезпечено інвалідними візками, 98 - іншими засобами реабілітації.
З метою підвищення ефективності системи надання соціальної підтримки населенню за
місцем проживання, покращення соціального обслуговування в районі працює «Мобільний
соціальний офіс».
Протягом звітного періоду забезпечено своєчасне фінансування пенсійних виплат та їх
перерахунків, мобілізацію всіх належних до сплати коштів до бюджету Пенсійного фонду
України в Кролевецькому районі.
Станом на 01 жовтня 2013 року в управлінні Пенсійного фонду в районі на обліку
знаходилось 2053 платників, з них юридичних осіб – 524 або 25,5 %, приватних підприємців та
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самозайнятих осіб – 1529 або 74,5%. У порівнянні з початком року кількість платників
скоротилась на 102.
З усіх джерел фінансування до бюджету управління за звітний період надійшло
145,04 млн. гривень, що на 10,03 млн. гривень або 7,4% більше, ніж у відповідному періоді
минулого року, при цьому власні доходи склали 40,5 млн. гривень при плановому показнику
42,5 млн. гривень, що становить 95,3 відсотків запланованої суми. Надходження внесків до
бюджету Фонду залишились на рівні минулого року.
На 01.10.2013 року до бюджету Пенсійного фонду залишаються не сплаченими
919,0 тисяч гривень заборгованості за всіма видами платежів, з якої у статусі кредиторських
вимог у справах про банкрутство боржників Фонду обліковується 767,1 тис. грн. (83,5%).
Рівень забезпеченості власними коштами складає 31,7%.
На 01.10.2013 року на обліку в управлінні перебував 12941 отримувач пенсій, у
порівнянні з аналогічним періодом 2012 року кількість пенсіонерів зменшилася на 244 чоловіка.
У районному центрі пенсію отримують 7309 особи, в сільській місцевості - 5633 громадян.
Середній розмір пенсії становить 1234,90 гривень, що на 29,46 гривень більше у
порівнянні з 01.10.2012 року.
За звітний період профінансовано на виплату пенсій та допомоги 146,2 млн. гривень. У
порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зросли на 10 млн. гривень або на
7,3%.
На охорону здоров`я на 2013 рік затверджено з урахуванням змін 23,4 млн.грн.,
профінансовано за звітний період 18,9 млн.грн. Обсяг фінансування становить 81 %.
На спецрахунок лікарні надійшли кошти в сумі 791,7 тис.грн.
За рахунок коштів, отриманих від надання платних послуг лікарнею придбано
обладнання на загальну суму 106,7 тис.грн.
Сімейними лікарями обслуговується 13243 чоловік, що становить 33% населення
району. З 9 сільських амбулаторій, 6 реорганізовані на засадах загальної практики/сімейної
медицини.
Рішенням 25 сесії районної ради шостого скликання від 26.09.2013р. створено
Кролевецький центр первинної медико-санітарної допомоги як юридичну особу з 1 січня 2014.
За кошти субвенцій сільських рад закуплено медикаменти, засоби медичного
призначення та медичне обладнання (повітряний стерилізатор, холодильник, пульсоксиметри,
небулайзери, сумки-укладки фельдшера/медичної сестри), паливно-мастильні матеріали,
матеріали для проведення поточного ремонту, дрова на загальну суму 84,1 тис грн.
Згідно рішення сесії міської ради від 29.05.2013 р. Кролевецькій ЦРЛ виділено кошти в
сумі 150,0 тис.грн. на придбання санітарного автомобіля для обслуговування викликів
дільничних лікарів. Проведена процедура конкурсних торгів на закупівлю автомобіля.
Створення в кожному навчальному закладі сприятливого середовища, спрямованого на
збереження здоров’я учнів, формування здорової особистості – головне завдання, яке стоїть
перед закладами освіти району.
Різними видами харчування охоплено 99% учнів. Учні початкових класів харчуванням
забезпечені на 100%.
Підвезення до місця навчання потребують 84 учні, шкільними автобусами підвозиться
84. За програмою «Шкільний автобус» за рахунок державного бюджету централізовано
отримано автобус для Ленінської загальноосвітньої школи.
Рівень комп’ютеризації закладів освіти району становить 75 %. До мережі Інтернет
підключено 19 навчальних закладів, що становить 100% до потреби. Організованими формами
оздоровлення та відпочинку влітку 2013 року охоплено 2630 учнів. На фінансування оздоровчо
– відпочинкової кампанії з бюджетів різних рівнів використано 620,1 тис. грн.: 63,8 тис. грн. –
обласний бюджет, 541,1 тис. грн. – районний бюджет, 15,2 тис. грн. – міський бюджет.
Позитивною є динаміка розвитку позашкільних закладів освіти. Працює районний
будинок дітей та юнацтва, районні станції натуралістів, туристів, техніків та дитячо-юнацька
спортивна школа, дитячий оздоровчий табір «Ластівка». Охоплення учнів позашкільною
освітою становить 94 %.
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Із 2320 дітей віком від народження до 6 років, які мешкають у районі, 1320 виховуються
в різних типах дошкільних закладів. Діти 5 років на 100% охоплені підготовкою до навчання у
школі. Показник охоплення дітей дошкільним вихованням у районі становить 78 %.
Поступово поліпшується матеріально-технічна, методична база закладів освіти.
За рахунок коштів державного бюджету проводяться роботи по заміні вікон
Тулиголівської ЗОШ І – ІІІ ступенів, Червоноранківського, Бистрицького НВК І – ІІІ ступенів,
Локнянського, Білогривського НВК І – ІІ ступенів; капітальний ремонт котельні Камінського
НВК І – ІІІ ступенів. Завершені роботи по заміні вікон Ярославецької ЗОШ І – ІІІ ступенів
(замінено 33 вікна).
Збережена мережа закладів культури району. Проводяться ремонтні роботи,
покращується матеріально-технічна база закладів. Проведено поточний ремонт приміщення
дитячої школи мистецтв на суму 13 тис. грн.; розпочато капітальний ремонт приміщення
районного будинку культури (ремонт покрівлі, заміна вікон на пластикові), виконано робіт на
суму 139 тис. грн.; поточний ремонт у КЗ „Музей кролевецького ткацтва‖ (9,5 тис. грн.).
Зроблено ремонт приміщення, встановлено нову систему опалення у Литвиновицькому
сільському Будинку культури (72 тис. грн.). Загальна сума коштів, витрачених на ремонтні
роботи 233,5 тис. грн.
Придбано музичні інструменти, сценічні костюми, комп’ютерну техніку, меблі на
загальну суму 139,4 тис.грн. Закладами культури надано платних послуг населенню на суму
157,4 тис. грн.
ІІ. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
На підставі оцінки ресурсного потенціалу, тенденцій соціально-економічного розвитку у
2013 році, наявних проблем і можливих ризиків у Програмі визначено основною метою
реалізації Програми економічного і соціального розвитку району у 2014 році:
формування конкурентоспроможного, комфортного для життя мешканців району
середовища, забезпечення економічної стабільності, розв’язання першочергових соціальних
проблем, пов’язаних з підвищенням рівня життя населення та забезпечення дотримання
гарантованих державою соціальних стандартів для кожного мешканця, проведення активної
промислової політики, сприяння ефективному функціонуванню агропромислового комплексу,
підтримка підприємництва, стале наповнення бюджетів усіх рівнів.
Основними завданнями Програми є:
поліпшення умов життєдіяльності населення району на основі розвитку економіки як
базису для підвищення зайнятості, збільшення доходів та зниження рівня інфляції;
підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг, нарощення їх експорту та
створення умов для імпортозаміщення;
модернізації інфраструктури району, зокрема житлово-комунальної;
поліпшення бізнес клімату, створення умов для успішного ведення бізнесу;
покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічно
збалансованого використання природних ресурсів;
підвищення стандартів життя шляхом поліпшення якості та доступності освіти,
медичного обслуговування, соціального захисту населення, спорту і культури;
підвищення ефективності державного управління шляхом залучення високопрофесійних
кадрів на державну службу.
Виконання визначених в Програмі стратегічних заходів забезпечить розвиток
конкурентоспроможної економіки і стане передумовою для економічно обґрунтованого
використання бюджетних коштів закладами соціальної сфери району, підвищення добробуту
населення територіальної громади.
.

11

ІІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
НА 2014 РІК

Напрям 1. Забезпечення умов для подальшого
соціально - економічного зростання
1.1. Податково – бюджетна політика
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
Власні та закріплені доходи загального фонду зведеного бюджету Кролевецького району
збільшились на 1,6 млн. грн. або на 8,4% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього
року і склали 21,2 млн. грн.
Рівень виконання власних та закріплених доходів загального фонду зведеного бюджету
району склав 97,8 % до затвердженого планового показника на січень - вересень 2013 року та
72,3 % до затвердженого на 2013 рік планового показника (29,3 млн. грн.). До доведеного
контрольного показника МФУ на 2013 рік відсоток надходжень склав 72,5 % (29,2 млн.грн.).
Основні проблеми:
- наявність податкового боргу до державного та місцевих бюджетів.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження до державного та місцевих
бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до
законодавства, що справляються на території району.
Основні завдання на 2014 рік:
Забезпечення виконання доведених контрольних показників Міністерства фінансів
України по власним та закріпленим доходам.
Забезпечення безумовного виконання планових показників з наповнення бюджету
Пенсійного фонду України.
Посилення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю
обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків
і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством.
Забезпечення скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів.
Реалізація цих завдань дозволить забезпечити надходження до бюджетів усіх рівнів
податкових зобов’язань у повному обсязі та в установлені законодавством терміни; проведення
видатків відповідно до затверджених планових показників фінансування бюджетної сфери;
недопущення втрат бюджетів усіх рівнів; упередження незаконного відшкодування з бюджету
податку на додану вартість; зменшення кількості збиткових підприємств і сум їх збитків;
скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів.
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань
Показник
Обсяг власних та закріплених доходів загального фонду
зведеного бюджету Кролевецького району, які віднесено
до доходів місцевих бюджетів, млн. гривень

2012 рік
факт

2013 рік
очікуване

2014 рік
прогноз

27,2

29,5

31,4

1.2. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної
привабливості району
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
За підсумками 2013 року очікується обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх
джерел фінансування на рівні 40,0 млн.грн. Основним джерелом інвестування, як і раніше,
залишаються власні кошти підприємств та організацій.
Основною проблемою, що має негативний вплив на залучення інвестицій, залишається
низький рівень розбудови інфраструктури району.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
залучення та освоєння коштів з усіх джерел фінансування з метою підтримки
територіальної громади району.
Основні завдання на 2013 рік:
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Забезпечення ефективного використання залучених до місцевих бюджетів інвестиційних
ресурсів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури району.
Здійснення заходів з метою підвищення інвестиційного іміджу району.
Формування портфелю інвестиційних пропозицій регіону.
Залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціальноекономічного розвитку району.
Реалізація цих завдань дозволить забезпечити залучення інвестицій за рахунок усіх
джерел фінансування в сумі 40,5 млн грн.
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань
Показник
Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх
джерел фінансування у фактичних цінах, млн. гривень

2012 рік 2013 рік
факт
очікуване
46,5

40,0

2014 рік
прогноз
40,5

1.3. Споживчий ринок
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
Споживчий ринок району, незважаючи на наслідки фінансової кризи, зниження попиту
на товари і послуги, характеризується розвитком інфраструктури, достатнім рівнем товарного
насичення, стабільним балансом попиту та пропозиції, відсутністю товарного дефіциту.
Збережено тенденцію до зростання мережі підприємств роздрібної торгівлі та закладів
ресторанного господарства.
Проблеми розвитку споживчого ринку:
- повільні темпи розвитку мережі роздрібної торгівлі, ресторанного господарства в
сільській місцевості;
- низький рівень надання побутових послуг в сільській місцевості, відсутність умов
одержання соціально-необхідних побутових послуг за місцем проживання;
- низька частка продукції місцевих товаровиробників на регіональному споживчому
ринку;
- встановлення економічно необґрунтованих цін на соціально важливі продовольчі
товари.
Проблеми у сфері зовнішньої торгівлі:
- висока енерго- та матеріалоємність промислової продукції, яка знижує
конкурентоспроможність товарів;
- недосконала структура експорту, в якій переважають товари з низьким ступенем
переробки.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
збереження позитивної динаміки розвитку регіонального споживчого ринку, збільшення
на регіональному споживчому ринку частки конкурентоспроможної продукції місцевих
виробників, насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами (послугами) за
доступними для споживачів цінами.
Основні завдання на 2014 рік:
Забезпечення розвитку мережі закладів торгівлі, ресторанного господарства та
побутового обслуговування населення.
Поліпшення торговельного та побутового обслуговування сільського населення.
Збільшення частки місцевих товаровиробників на регіональному споживчому ринку.
Реалізація цих завдань дозволить забезпечити зменшення надходжень на споживчий
ринок району неякісної та небезпечної продукції та послуг; зниження рівня монополізації
регіонального ринку споживчих товарів і послуг; зняття або зниження бар’єрів для вступу
нових суб’єктів господарювання на ринки соціально значущих товарів та послуг; раціональне
використання бюджетних коштів при здійсненні державних закупівель; встановлення цін і
тарифів на соціально значущі товари та послуги в економічно обґрунтованому розмірі,
підвищення купівельної спроможності споживачів; усунення нерівних умов конкуренції між

13

суб’єктами господарювання; недопущення необґрунтованого підвищення цін на основні
продукти харчування.
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань
Показники

2014 рік

Відкриття нових підприємств торгівлі, об'єктів
Відновлення роботи закритих підприємств торгівлі, об'єктів
Відкриття нових закладів ресторанного господарства, закладів
Відновлення роботи закритих закладів ресторанного господарства,
закладів
Відкриття нових закладів побутового обслуговування населення,
закладів
Відновлення роботи закритих закладів побутового обслуговування
населення, закладів
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють
діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, у % до
попереднього року
Частка продукції місцевих товаровиробників, %

2
6
1
2
1
2
106,4
не менше 50

1.4. Регуляторна політика та розвиток підприємництва
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
В районі зареєстровано 1617 суб’єктів малого бізнесу, у тому числі: 148 малих
підприємств, 1469 фізичних осіб. За звітний період створено 90 суб’єктів малого бізнесу, в тому
числі 84 – фізичні особи, 6 – юридичні особи; зупинили діяльність 80 суб’єктів, в тому числі
73 – фізичні особи, 7- юридичні особи.
Проблеми розвитку малого підприємництва:
- дефіцит фінансово-кредитних ресурсів для розвитку малого підприємництва, високі
відсоткові ставки за користування кредитами;
- недостатнє використання потенціалу малого підприємництва у сфері виробництва;
- територіальна нерівномірність розвитку малого підприємництва, особливо у сільській
місцевості;
- низький рівень активності громадських об’єднань підприємців.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва,
збільшення прошарку приватних власників, забезпечення чіткого та прозорого механізму
взаємодії місцевих органів влади та суб’єктів підприємницької діяльності.
Основні завдання на 2014 рік:
Удосконалення правових, економічних і організаційних умов для стійкого розвитку
малого та середнього підприємництва з додержанням принципів державної регуляторної
політики.
Подолання адміністративних бар'єрів на шляху становлення та розвитку малого та
середнього підприємництва за рахунок ефективної роботи Єдиного дозвільного офісу.
Залучення приватного бізнесу до участі в закупівлях товарів, робіт і послуг за державні
кошти.
Проведення районних та організація участі підприємців у обласних, всеукраїнських
конкурсах, ярмарках, виставках.
Координація діяльності дозвільних центрів та центрів надання адміністративних послуг.
Реалізація заходів прискорить розвиток малого та середнього підприємництва,
забезпечить широке використання його можливостей як механізму розв'язання економічних і
соціальних проблем, сприятиме розвитку конкуренції, зміцненню економічної бази регіону,
вирішенню проблеми безробіття та насичення ринку якісними товарами та послугами місцевих
товаровиробників.
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Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань
Показники
Проведення аналізу регуляторного впливу проектів
регуляторних актів, % від загальної кількості
Оприлюднення проектів регуляторних актів з метою
одержання зауважень і пропозицій, % від загальної кількості
Відстеження результативності регуляторних актів, % від
загальної кількості
Кількість малих та середніх підприємств, одиниць
Кількість
фізичних
осіб-суб’єктів
підприємницької
діяльності, осіб

2013 рік
очікуване

2014 рік
прогноз

100

100

100

100

80

85

152

152

1475

1475

Напрям 2. Модернізація виробництва та інфраструктури
2.1. Промисловість
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-вересень 2013 року
становить 70,9 млн. гривень. Протягом поточного року змінився перелік промислових
підприємств, з кола звітуючи виключено ПП «Альфа», а включено ТОВ «Укрсанліт», МКП
«Ремдільниця». Річний очікуваний обсяг реалізації складе 95,2 млн.грн.
Проблеми розвитку промислової галузі:
- зношеність основних фондів підприємств;
- збиткова діяльність підприємств основного кола;
- недостатня енергоефективність та високий рівень енергозатрат;
- відсутність виробництва товарів для забезпечення потреб головних розпорядників
бюджетних коштів (виробництво плодоовочевих, овочевих, фруктових консервів, соків, води
питної, печива);
- висока залежність провідних промислових підприємств від кон’юнктури зовнішнього
ринку (частка експортних поставок продукції машинобудування становить 51 %,
деревообробки понад 80 %).
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
досягнення економічної стабілізації на основі створення сприятливих передумов для
інвестування
пріоритетних
галузей
промисловості,
впровадження
ресурсота
енергозберігаючих технологій, збільшення обсягів виробництва на наявних у районі
виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку,
зростання експорту.
Основні завдання на 2014 рік:
Проведення оновлення основних фондів за рахунок власних коштів підприємств.
Забезпечення участі промислових підприємств у виставково -ярмаркових заходах.
Формування внутрішнього споживчого ринку за рахунок місцевих товаровиробників.
Збільшення виробництва експортоорієнтованої продукції, продуктів харчування.
Очікуваний результат: зростання обсягів реалізованої продукції на 1,4% для
задоволення потреб економіки та споживчого ринку; збільшення обсягів та розширення
номенклатури продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності; створення нових
робочих місць.
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Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань
Обсяг реалізованої продукції
за основними видами промислової діяльності
(у % до попереднього року)

Промисловість
Добувна промисловість
Переробна промисловість
з неї:
Виробництво харчових продуктів
Виготовлення виробів з деревини
Металургійне виробництво та виробництво
готових металевих виробів
Машинобудування
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційного повітря
Збір, очищення та постачання води

2012 рік
факт

2013 рік
очікуване

2014 рік
прогноз

90,8
172,9
89,6

109,4
2,7
109,0

101,4
100,0
100,7

78,1
93,4

76,4
95,2

91,9
101,5

122,2

122,5

101,9

90,6

134,2

103,5

129,9

103,2

101,0

104,4

153,8

119,4

2.2. Агропромисловий комплекс
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
По всіх категоріях господарств знаходиться в обробітку 36,1 тис.га., що 0,4 тис.га більше
минулого року, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 28,2тис.га.
Зібрано зернових культур на площі 10,1 тис.га (57%). Намолочено 38,4 тис.тонн, середня
урожайність склала 38,2 ц/га.
Станом на 01.10.2013 року в сільгосппідприємствах району утримується 5376 голів ВРХ
(-35 голів до відповідного періоду 2012 року), в тому числі – 2716 голів корів ( +168 голів до
відповідного періоду минулого року), свиней - 200 голів (-3 голови до відповідного періоду
минулого року).
Сільгосппідприємствами району вироблено 6717 тонн молока ( + 1169 тонн до
відповідного періоду минулого року), надій на корову становить 2469 кг (+321 кг до
відповідного періоду минулого року).
Вирощено 280 тонн м’яса ( - 17 тонн до відповідного періоду минулого року).
Проблеми розвитку галузі сільського господарства:
- середній розмір орендної плати за користування земельними паями становить 2,6 % від
їх грошової оцінки, що суперечить Указу Президента України від 19 серпня 2008 № 725 "Про
невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток", у
відповідності з яким розмір орендної плати повинен складати не менше 3%;
- підприємства райспоживспілки фактично припинили виконувати функції по заготівлі
та реалізації залишків сільськогосподарської продукції на селі. У переважній більшості
сільських населених пунктів відсутні підприємства, які б забезпечували населення необхідним
садивним матеріалом, засобами захисту рослин, добривами, надавали послуги по обробітку
присадибних ділянок та закуповували тваринницьку продукцію. Як наслідок, великою
проблемою для особистого селянського господарства стала реалізація надлишків виробленої
продукції. Розрізненість дрібних товаровиробників дозволяє посередникам закуповувати
сільськогосподарську продукцію за цінами, значно нижчими за ринкові.
- скорочення державної підтримки аграрної галузі;
- залишаються високими для сільськогосподарських товаровиробників відсоткові ставки
за користування банківськими кредитами;
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- ряд великих інвестиційних компаній, що працюють на території району, не займаються
галуззю тваринництва, структура посівних площ у їхніх господарствах не відповідає науково обґрунтованому співвідношенню сільськогосподарських культур у сівозмінах;
- недостатнім є стимулювання та фінансування розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, кооперативного руху на селі та молочного скотарства в
особистих селянських господарствах;
- у зв’язку з відсутністю житла, низьким рівнем соціально-побутових умов та заробітної
плати в останні роки значно скорочується відсоток прибуття та закріплення на селі молодих
спеціалістів.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
збільшення виробництва основних сільськогосподарських культур при раціональному
використанні земель і збереженні їх родючості, збереження та зростання поголів’я худоби,
нарощування виробництва м’яса та молока для безперебійного постачання населенню
продуктів тваринництва, підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції
та отримання прибутків.
Основні завдання на 2014 рік:
Розвиток виробництва з впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих технологій
утримання і відгодівлі худоби з метою зниження собівартості продукції до рівня, який би
забезпечив прибуткове господарювання.
Сприяння розвитку інфраструктури аграрного ринку.
Підвищення зайнятості, рівня заробітної плати, поліпшення умов життя працівників
сільського господарства.
Підвищення розміру орендної плати за користування земельними паями.
Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток сільських територій.
Реалізація цих завдань дозволить забезпечити позитивну динаміку виробництва
сільськогосподарської продукції та підвищення її якості:
- забезпечення обсягів виробництва валової продукції (у порівнянних цінах
2005 року) по всіх категоріях господарств на рівні 319,3 млн. грн., що більше обсягу
виробництва 2013 року на 1,6 %, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах –
177,2 млн. грн., у господарствах населення – 142,1 млн. грн.;
підвищення
рівня
середньомісячної
заробітної
плати
працівників
сільськогосподарського виробництва на 15 % ( з 1726 грн. до 1985 грн.);
- збільшення доходів власників земельних паїв шляхом підвищення розміру орендної
плати за користування земельними паями до рівня 3 % грошової оцінки, що збільшить їх
доходи на 1405,3 тис.грн. ( з 9348,3 до 10753,6 тис.грн.);
- проведення заходів по стабілізації поголів’я свиней і корів по сільгосппідприємствах
району;
- укладання та виконання соціально-економічних угод між сільськими радами та
орендарями землі в сумі 900,0 тис.грн.
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань
Показники
Валова продукція сільського господарства, млн. грн.
(у % до попереднього року)

2012 рік 2013 рік
факт
очікуване
315,5
314,4
109,9

99,6

2014 рік
прогноз
319,3
101,6

2.3. Транспорт та зв'язок
Транспорт.
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
Автомобільним транспортом перевезено 24,2 тис. тонн вантажів, що на 33,1% менше
аналогічного періоду 2012 року, вантажооборот зменшився на 23,6%.
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За звітний період пасажирським транспортом скористалося 415,2 тис. пасажирів, що на
3,1% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року, пасажирооборот збільшився на
5,7%.
У розвитку галузі залишаються наступні проблемні питання:
- необхідність створення конкурентного середовища на ринку пасажирських перевезень, в
першу чергу по місту;
- невідповідність облаштування автобусних зупинок;
- незадовільний стан автомобільних доріг по району;
- зношеність автомобільного парку;
- зростання кількості збиткових пасажирських маршрутів у сільській місцевості через
зменшення кількості жителів у сільських населених пунктах, зниження рівня доходів населення
та незадовільного стану доріг.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
повне, безпечне та якісне задоволення потреб населення в послугах автомобільного
транспорту.
Основні завдання на 2014 рік:
Оновлення автомобільного парку.
Подальше вдосконалення маршрутної мережі, забезпечення належної якості
обслуговування пасажирів.
Своєчасність виплати перевізникам відшкодування за пільгове перевезення.
Реалізація цих завдань дозволить забезпечити оптимізацію схеми автомобільних
пасажирських перевезень; покращення якості обслуговування пасажирів та підвищення рівня їх
безпеки повне, безпечне та якісне задоволення потреб населення в послугах автомобільного
транспорту.
Зв’язок.
В районі проводилася цілеспрямована робота щодо удосконалення телекомунікаційної
мережі, розвитку систем мобільного зв’язку третього покоління та безпроводового доступу до
мережі Інтернет.
Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема:
збиткова діяльність з надання послуг проводового радіомовлення через постійне
скорочення абонентської мережі та значні капітальні витрати на підтримку мереж
радіомовлення;
щорічне збільшення кількості збиткових відділень поштового зв’язку, переважно в
сільській місцевості.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
забезпечення надання послуг поштового зв’язку встановленого рівня якості
Основні завдання на 2014 рік:
Збереження мережі відділень поштового зв’язку.
Забезпечення надання послуг поштового зв’язку належної якості.
Реалізація цих завдань дозволить забезпечити покращення якості обслуговування
населення, у тому числі сільського.
2.4. Енергозабезпечення та енергозбереження
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
Фактор енергозбереження є одним із визначальних для енергетичної стратегії держави,
забезпечення її енергетичної безпеки. На сьогодні саме в ньому фокусуються проблеми
ефективності функціонування всього господарського комплексу. Тому, розв’язання проблеми
підвищення ефективності використання всіх видів енергетичних ресурсів, ощадливого та
господарського ставлення до їх споживання є пріоритетним завданням і одним із
найважливіших стратегічних напрямків розвитку регіону.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
забезпечення безперебійного та відповідно до потреб постачання електроенергії і
природного газу для всіх сфер економіки та населення району.
Основне завдання на 2014 рік:
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Забезпечення стовідсоткових розрахунків за спожиті енергоносії та погашення
заборгованості за минулі роки.
Енергозбереження.
Забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, скорочення
споживання природного газу для бюджетних установ району буде сприяти підвищенню
ефективності використання енергоносіїв і як наслідок бюджетних коштів.
У зв’язку з незабезпеченістю коштами на захищені статті бюджетні заклади проводили
політику економного витрачання паливно-енергетичних ресурсів.
Основним проблемним питанням у напрямку впровадження заходів з енергозбереження
є недостатній рівень їх фінансування з державного та місцевих бюджетів.
Головна ціль на 2014 рік:
скорочення обсягів споживання енергоносіїв бюджетними закладами, промисловими
підприємствами.
Основні завдання на 2014 рік:
Забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.
Реконструкція теплових мереж та котелень бюджетних закладів із впровадженням
сучасних енергозберігаючих технологій, матеріалів і обладнання.
Реконструкція існуючих будівель бюджетної сфери, проведення енергозберігаючих
заходів.
Кількісні та якісні критерії ефективності політики.
В результаті проведення комплексу заходів планується скоротити споживання
природного газу на 660,0 тис. куб м.
2.5. Будівельний та дорожній комплекс
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
Проблемним питанням залишаються недостатні обсяги фінансування дорожнього
господарства. Протягом останніх років кошти виділялися в розмірах, значно менших за
нормативну потребу і, як наслідок, не дотримуються міжремонтні терміни експлуатації доріг,
що прискорює їх руйнування, збільшує витрати на утримання, знижує рівень безпеки руху та
швидкісного режиму на дорогах; не забезпечується належний ремонт штучних споруд, у тому
числі мостів і мостових переходів.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
підтримання експлуатаційних якостей доріг загального користування в районі, створення
умов для забезпечення безпеки руху на дорогах, підвищення якості дорожніх робіт.
Основні завдання на 2014 рік:
Реконструкція та ремонт автодоріг та мостів районного і сільського значення.
Усунення наслідків стихійного лиха в разі необхідності
Проведення капітального і поточного ремонтів доріг.
Кількісні та якісні критерії ефективності політики.
Реалізація цих завдань дозволить забезпечити зменшення кількості дорожньотранспортних пригод та покращення умов користування автодорогами району.
2.6. Житлова політика
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
Одним з головних завдань у будівельній галузі є подальший розвиток житлового
будівництва та забезпечення житлом населення району, особливо пільгових категорій. Кількість
черговиків на поліпшення житлових умов становить понад 400 сімей, з них
168 сімей та одинаків мають право на позачергове та першочергове одержання житла.
Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема:
високі процентні ставки за користування кредитами;
обмеженість бюджетних асигнувань у будівництво;
зростання вартості будівельних матеріалів, транспортних послуг та енергоносіїв.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:

19

сприяння в реалізації цільових житлових програм.
Основні завдання на 2014 рік:
Сприяння введенню в експлуатацію житла за рахунок забудовників усіх форм власності
в кількості 1800 кв.м.
Забезпечення за рахунок районного бюджету реалізації програми "Власний дім", а саме
пільгове житлове кредитування індивідуальних сільських забудовників.
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань
Показники
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис. гривень
Уведення в експлуатацію житла загальної площі,
кв. метрів

2012 рік
факт

2013 рік
очікуване

2014 рік
прогноз

1195,0

1200,0

1200,0

3613

2500

2500

2.7. Житлово-комунальне господарство
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
Сучасний стан житлово-комунального господарства району поки що не відповідає
встановленим вимогам. Повільне його реформування призвело до того, що підприємства
житлово-комунального господарства неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і
надавати споживачам послуги належного рівня та якості.
Залишається складним фінансовий стан підприємств галузі, із п`яти підприємств
житлово-комунального господарства, чотири спрацювало із збитками. Як наслідок,
підприємства галузі не в змозі своєчасно здійснювати заміну обладнання, проводити
регламентні роботи, виконувати заходи по енергозбереженню. Спостерігається високий рівень
зношення виробничих фондів на підприємствах житлово-комунального господарства;
недосконала система використання первинних ресурсів; висока енергоємність та низька
ефективність комунальних систем. У цілому знос основних засобів галузі досяг критичної межі.
В аварійному стані перебуває майже третина водопровідно-каналізаційних мереж, мереж
теплопостачання, мостів.
Не відповідають санітарним нормам полігони для твердих побутових відходів.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального
господарства, поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг населенню.
Основні завдання на 2014 рік:
Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.
Упорядкування екологічного та санітарно-технічного стану джерел питного
водопостачання.
Проведення ефективної енергозберігаючої політики, заміна або технічна модернізація
застарілого енергоємного обладнання на підприємствах житлово-комунального господарства.
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів району.
Реалізація завдань дозволить забезпечити підвищення надійності функціонування
житлово-комунального
господарства,
поліпшення
якості
житлово-комунального
обслуговування населення, розширення доступу людей до якісної питної води, у тому числі в
сільській місцевості.
Якісні критерії ефективності політики:
- зменшення до рівня експлуатаційної безпеки зносу основних фондів у житловокомунальному комплексі, зменшення витрат і втрат у виробництві житлово-комунальних
послуг;
- підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів;
- поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення;
- скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів.
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Напрям 3. Підвищення соціальних стандартів та гуманітарний розвиток
3.1. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
Відповідно до сучасної концепції розвитку України молодіжна, сімейна політика та
політика стосовно дітей визначена в ряді основних соціальних гарантій розвитку держави.
Протягом року досягнуто підвищення інтенсивності реалізації зазначених напрямів:
перевищено запланований показник охоплення дітей послугами оздоровлення та відпочинку,
активізовано роботу щодо проведення молодіжних культурно-мистецьких заходів,
спрямованих, зокрема, на військово-патріотичне виховання молоді, підтримку творчої та
обдарованої молоді, ужито заходів щодо надання всебічної допомоги сім’ям усіх категорій,
особливо багатодітним родинам.
У районі збережена та функціонує мережа закладів оздоровлення та відпочинку.
Оздоровчо – відпочинковими послугами охоплено 2630 дітей.
Поліпшилось матеріально-технічне та інформаційно-методичне забезпечення діяльності
дитячих оздоровчих закладів.
Разом з цим залишається ряд проблемних питань, зокрема:
недостатній обсяг фінансування галузей молодіжної, дитячої, сімейної та гендерної
політики;
наявність тенденції зменшення фінансування оздоровчо-відпочинкової кампанії поряд із
значним попитом на послуги з відпочинку, оздоровлення та ростом цін на них;
зниження активності громадських організацій та ініціативних груп, переважно тих, що
працюють з дітьми та молоддю в сільській місцевості;
відсутність альтернативних та доступних закладів позашкільної освіти, організації
змістовного відпочинку, розвитку молоді;
працевлаштування та профорієнтаційна робота з учнівською та студентською молоддю;
забезпечення захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
надання рівних можливостей та створення необхідних умов і гарантій для життєвого
самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку дітей та молоді, реалізації
їх творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах суспільства; формування
здорового способу життя серед підлітків та молоді за рахунок реалізації молодіжної, сімейної та
гендерної політики;
збереження та розвиток мережі прийомних сімей.
Основні завдання на 2014 рік:
Підтримка діяльності молодіжних громадських об’єднань та студентського
самоврядування; сприяння розвитку дозвілля молоді; формування національної свідомості та
патріотичне виховання
Організація та проведення на належному рівні оздоровчо - відпочинкової кампанії.
Підвищення рівня поінформованості населення, особливо дітей та молоді, щодо шляхів
та можливостей розвитку творчого, освітнього, наукового, робочого потенціалу в умовах кризи.
Сприяння створенню та функціонуванню прийомних сімей.
Надання необхідної всебічної допомоги сім’ям різних пільгових категорій стосовно
попередження насильства в сім’ї, популяризації сімейного виховання та ролі родини у
формуванні особистості дитини; підвищення рівня обізнаності молоді щодо формування
рівноправних відносин у сім’ї; проведення інформаційно – просвітницької роботи з питань
запобігання і протидії насильству в сім’ї; залучення молоді до вирішення гендерних проблем,
розширення знань з даної проблематики, пропаганда культури гендерної рівності, усвідомлення
студентами сутності гендерних проблем
Пропаганда та формування здорового способу життя.
Залучення молоді до вирішення соціальних проблем місцевої громади. Підтримка та
розвиток волонтерського руху.
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Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити зростання кількості дітей та
молоді, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, сприятиме
збільшенню кількості заходів, спрямованих на підвищення активності сільської молоді,
формування традицій здорового способу життя; забезпеченню прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Очікувані результати:
забезпечення 100% забезпечення соціального супроводження прийомних сімей;
збільшення більше, ніж на 5% дітей та молоді, охоплених організованим оздоровленням
та відпочинком;
збільшення кількості заходів, спрямованих на підвищення активності молоді,
формування здорового способу життя;
надання відповідних пільг членам багатодітних родин шляхом розповсюдження серед
жителів міста та району посвідчень членів багатодітних родин;
зняття із соціального супроводу 80% сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах, з позитивним результатом;
збільшення кількості заходів за участю волонтерів на 5%.
3.2. Грошові доходи населення
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
Середньомісячна заробітна плата за 9 місяців 2013 року зросла на 8,4% у порівнянні з
аналогічним періодом 2012 року і за статистичними даними становить 2055 грн.
Заборгованості із виплати заробітної плати немає.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
підвищення середньомісячної заробітної плати в усіх галузях економіки, вчасне
запровадження мінімальних гарантій в оплаті праці;
недопущення заборгованості з виплати заробітної плати.
Основні завдання на 2014 рік:
Забезпечення підвищення всіма суб’єктами господарювання тарифних ставок і
посадових окладів на основі нових мінімальних розмірів заробітної плати, посилення контролю
за додержанням ними відповідних державних гарантій оплати праці.
Реалізація прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої
робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем.
Здійснення контролю за недопущенням заборгованості із виплати заробітної плати на
підприємствах, в установах та організаціях району.
Реалізація цих завдань дозволить забезпечити поліпшення якості життя працюючого
населення; реалізацію прав і гарантій з оплати праці працівників; збільшення розміру
середньомісячної заробітної плати працівників на 15,0% до рівня 2476 гривень; відсутність
заборгованості з виплати заробітної плати.
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань
Показник
Середньомісячна заробітна плата одного штатного
працівника, гривень
Темп зростання (зменшення) реальної заробітної
плати у % до попереднього року

2012 рік
факт

2013 рік
очікуване

2014 рік
прогноз

1916

2153

2476

113,7

112,4

115,0

3.3. Зайнятість населення та ринок праці
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
Послугами служби зайнятості скористалися 1101 безробітний, що на 8,4% більше
відповідного періоду 2012 року.
Станом на 01.10.2013 року у Кролевецькому РЦЗ зареєстровано 391 безробітний.
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Заходами активної підтримки (працевлаштування, оплачувані громадські роботи,інші
види робіт тимчасового характеру, професійне навчання) скористалися 773 безробітних. Рівень
охоплення безробітних активними програмами сприяння зайнятості склав 70,2%.
За звітний період сприяння у працевлаштуванні отримали 440 безробітних, що на 16 осіб
( 3,6%) більше, ніж у минулому році. Рівень працевлаштування склав 40%, що на 2,0% менше
минулорічного показника.
Послугами з професійного навчання, перекваліфікації та підвищення кваліфікації
скористалися 152 безробітних.
У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 181 особа,
на оплату їхньої праці було використано 184,5 тис. грн., з них 105,7 тис. грн. (57,3%) кошти
роботодавців, по 39,4 тис. грн. сплатили Фонд загальнодержавного соціального страхування на
випадок безробіття та місцевий бюджет.
За звітний період створено 405 нових робочих місць, в тому числі для працівників у
юридичних осіб – 42, для працівників у фізичних осіб-підприємців – 279, для фізичних осібпідприємців - 84.
Проблеми у сфері зайнятості:
- зростання чисельності працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної
зайнятості;
- старіння робочої сили;
- невідповідна оцінка професійного рівня робочої сили, недостатня якість вільних
робочих місць, що офіційно пропонуються висококваліфікованим представникам робітничих
професій та фахівцям у сфері медицини, освіти, програмістам, економістам, юристам тощо;
- відсутність постійної роботи в сільській місцевості, що зумовлено зменшенням попиту
на робочу силу внаслідок ліквідації сільськогосподарських підприємств;
- обмеження можливостей членів особистих селянських господарств, у тому числі з
низьким рівнем доходів, в отриманні соціальних послуг;
- низький рівень працевлаштування осіб квотної категорії, зокрема жінок з дітьми до
6 років та громадян передпенсійного віку.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
сприяння підвищенню рівня зайнятості населення, забезпечення раціонального
використання трудового потенціалу, залучення незайнятого населення працездатного віку, у
тому числі громадян з обмеженими фізичними можливостями, до економічно активної
діяльності, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили.
Основні завдання на 2014 рік:
Збереження існуючих робочих місць та розширення сфери застосування праці.
Підвищення якості робочої сили за рахунок проведення навчання, перенавчання та
підвищення кваліфікації безробітних за професіями, що потребують знань, необхідних для
економіки району.
Забезпечення укладання договорів на організацію та проведення оплачуваних
громадських робіт, що фінансуються з різних джерел (за рахунок місцевих бюджетів, кошти
підприємств, організацій, установ, Фонду ЗДСС).
Формування та стимулювання мотивації до праці та легальної зайнятості.
Проведення профінформаційних та профорієнтаційних заходів для різних категорій
населення.
Реалізація цих завдань дозволить забезпечити створення 181 нового робочого місця в
усіх сферах економічної діяльності; охоплення професійним навчанням, перенавчанням та
підвищенням кваліфікації 190 безробітних, залучення до виконання оплачуваних громадських
робіт 130 безробітних громадян.
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань
Показники

2012 рік
факт

2013 рік
очікуване

2014 рік
прогноз
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Показники
Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих
економічною діяльністю, тис. осіб
Чисельність шукаючих роботу та безробітних,
зареєстрованих у службі зайнятості, осіб
Рівень зареєстрованого безробіття у співвідношенні до
працездатного населення %
Створено нових робочих місць, одиниць

2012 рік
факт

2013 рік
очікуване

2014 рік
прогноз

10,3

10,3

10,3

1335

1400

1400

1,7

1,8

1,8

557

450

181

3.4. Соціальне забезпечення
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
Сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
виплачено 24,3 млн. грн. соціальної допомоги з передбачених на рік 32,9 млн. грн.
Кількість одержувачів державної допомоги сім’ям з дітьми зросла до 2812 осіб, сума
виплат склала 17,3 млн. грн. (проти 15,3 млн. грн. у 2012 році). Державну соціальну допомогу
отримали 292 сім’ї як малозабезпечені. Сума виплат склала 3,2 млн. грн.( проти 1,1 млн. грн. – у
минулому році). Заборгованість з виплати вищезазначених видів допомоги відсутня.
В 6 прийомних сім’ях виховується 13 дітей, виплачено 294,8 тис. грн.
(проти 262,5 тис. грн.)
На пільгову передплату районної газети „Кролевецький вісник‖ використано з районного
бюджету 63,6 тис. грн.
Призначено субсидію 2211 сім’ї, нараховано субсидій на суму 2,0 млн. грн.,
профінансовано – 2,2 млн. грн. (з урахуванням боргів минулих років ) На підставі рішень
комісій райдержадміністрації, як виняток, субсидію призначено 822 сім’ям.
Надано пільг на суму 3,1 млн. грн.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
удосконалення системи соціального захисту населення для розв’язання проблем
бідності, підвищення якості соціальних послуг, поглиблення адресності при наданні державних
соціальних допомог, підвищення рівня фінансового забезпечення соціальних програм.
Основні завдання на 2014 рік:
Забезпечення використання в повному обсязі передбачених з державного бюджету
субвенцій по допомогах, пільгах та субсидіях.
Покращення якості життя людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними
можливостями.
Проведення компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги згідно
постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 558 «Про затвердження Порядку
призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги».
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань
Реалізація завдань дозволить покращити якість життя незахищених верств населення,
удосконалити системи соціального захисту населення, підвищити якість соціальних послуг,
забезпечити поглиблення адресності при наданні державної соціальної допомоги.
3.5. Пенсійне забезпечення
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку сфери діяльності
За 2012 рік від платників району на рахунок управління Пенсійного фонду із
запланованих 57,3 млн.грн. надійшло 55,4 млн.грн. власних доходів, що на 6,3 млн. грн. більше,
ніж у 2011 році (+12,8%). Власні надходження за 9 місяців 2013 року склали 40,5 млн. грн. при
плановому показнику 42,5 млн. грн., що становить 95,3 відсотків запланованої суми.
Надходження внесків до бюджету Фонду залишились на рівні минулого року. Рівень
забезпеченості власними коштами складає 31,7%.
Профінансовано виплату 146,2 млн.грн. пенсій та допомоги. У порівнянні з відповідним
періодом 2012 року видатки зросли на 9,9 млн. гривень.
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Середній розмір пенсії станом на 01.10.2013 року становить 1234,90 гривень, що на
29,46 гривень більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Основною проблемою залишається наявна заборгованість з платежів до бюджету
Пенсійного фонду, а також недостатній рівень зростання фонду оплати праці як бази
справляння єдиного внеску.
Головні цілі розвитку на 2014 рік:
забезпечення соціальних гарантій та захисту вразливих верств населення, фінансової
стабільності пенсійної системи;
підтримання позитивної динаміки зростання розмірів пенсійних виплат в умовах їх
фінансового забезпечення;
удосконалення системи соціального захисту громадян.
Основні завдання на 2014 рік:
систематичне висвітлення державної політики пенсійного реформування, проблем
нелегальної зайнятості, добровільної участі в системі пенсійного страхування;
забезпечення всебічного та своєчасного розгляду звернень громадян з пенсійних питань,
оперативне та своєчасне вирішення проблем, порушених у зверненнях.
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань
Реалізація цих завдань дозволить забезпечити:
- впровадження соціально справедливої системи пенсійного забезпечення;
- підвищення обізнаності населення з питань призначення пенсій,
- своєчасність проведення перерахунків розмірів пенсій і допомоги відповідно до
нормативно-правових актів та фінансування їх виплати.
3.6. Охорона здоров’я, материнства та дитинства
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
Стан здоров’я населення району за останнє десятиліття помітно погіршився.
Незважаючи на зниження загальної смертності з 20,8 на 1000 населення у 2010 році до 18,1 у
2012 році, цей показник значно перевищує обласний – 16,6 та загальноукраїнський 14,5.
Очікуваний показник загальної смертності в районі становить 20,9 на 1000 населення. Високим
є рівень малюкової смертності: 2012 рік – 8,6 на 1000 народжених живими при обласному
показнику 7,0, 9 місяців 2013 року – 11,7. Перевищує обласний показник смертності населення
в працездатному віці – 5,4 на 1 тисячу населення відповідного віку при обласному показнику
5,1 (2012 рік), очікуваний показник за 2013 року складає 5,5 на 1 тисячу працездатного
населення.
У 2013 році зареєстрований один з найвищих в області показник рівня захворюваності на
туберкульоз органів дихання: 57,8 на 100 тисяч населення. У 2012 році він склав 54,7 на 100
тисяч населення при обласному показнику 52,8.
Недостатнім залишається забезпечення закладів охорони здоров’я району діагностичною
апаратурою, особливо первинної ланки, яка також потребує кадрового забезпечення лікарямипедіатрами, терапевтами, сімейними лікарями.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
забезпечення потреб населення району якісною та доступною медичною допомогою,
покращення здоров’я населення, зниження загальної та малюкової смертності.
Основні завдання на 2014 рік:
Проведення інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення району
щодо формування здорового способу життя.
Реформування системи охорони здоров’я з метою підвищення якості та доступності
медичних послуг на всіх рівнях: модернізація первинної та вторинної ланки;
Подальше впровадження сучасних методів надання медичної допомоги дітям та
матерям.
Загальне зниження рівня захворюваності та смертності від усіх хвороб, раннє виявлення
захворювань, передусім соціально значимих: серцево-судинних, онкологічних, туберкульозу,
СНІДу; заходів щодо профілактики та боротьби із соціально-небезпечними захворюваннями
шляхом реалізації районних цільових програм.
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Ефективне використання фінансових, матеріальних та кадрових ресурсів шляхом
оптимізації мережі .
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань
Показники
Кількість лікарів усіх спеціальностей, осіб
Кількість середнього медичного персоналу, осіб
Кількість лікарняних ліжок, одиниць
Малюкова смертність на 1000 народжених живими
Смертність від туберкульозу на 100 тис. населення
Захворюваність на туберкульоз органів дихання на
100 тис. населення

2012 рік
факт
90
314
220
8,6
12,4

2013 рік
очікуване
86
297
211
9,5
29,4

2014 рік
прогноз
92
300
209
7,0
12,5

54,7

60,0

55,0

Критерії ефективності:
поліпшення демографічної ситуації;
збільшення показника умовного здоров’я;
зниження рівня смертності дітей віком до 1 року до 7,0 на 1000 народжених живими;
покращення якості медичної допомоги .
3.7. Освіта
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
Різними видами харчування охоплено 99% учнів. Учні початкових класів харчуванням
забезпечені на 100%.
Підвезення до місця навчання потребують 84 учні, шкільними автобусами підвозиться
84. За програмою «Шкільний автобус» за рахунок державного бюджету централізовано
отримано автобус для Ленінської загальноосвітньої школи.
Рівень комп’ютеризації закладів освіти району становить 75 %. До мережі Інтернет
підключено 19 навчальних закладів, що становить 100% до потреби. Організованими формами
оздоровлення та відпочинку влітку 2013 року охоплено 2630 учнів. На фінансування оздоровчо
– відпочинкової кампанії з бюджетів різних рівнів використано 620,1 тис. грн.: 63,8 тис. грн. –
обласний бюджет, 541,1 тис. грн. – районний бюджет, 15,2 тис. грн. – міський бюджет.
Позитивною є динаміка розвитку позашкільних закладів освіти. Працює районний
будинок дітей та юнацтва, районні станції натуралістів, туристів, техніків та дитячо-юнацька
спортивна школа, дитячий оздоровчий табір «Ластівка». Охоплення учнів позашкільною
освітою становить 94 %.
Із 2320 дітей віком від народження до 6 років, які мешкають у районі, 1320 виховуються
в різних типах дошкільних закладів. Діти 5 років на 100% охоплені підготовкою до навчання у
школі. Показник охоплення дітей дошкільним вихованням у районі становить 78 %.
Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема:
- недостатній рівень охоплення позашкільною освітою учнів сільської місцевості;
- 58,6 % шкіл є малокомплектними, вартість утримання одного умовного учня в рік у цих
навчальних закладах перевищує нормативні показники у 2-3 рази;
- через недостатнє фінансування освітньої галузі кошти бюджетів на оновлення
технологічного обладнання не передбачено;
- потребує покращення навчально-методична та матеріально-технічна база дошкільних
навчальних закладів.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
забезпечення рівного доступу громадян району до якісної освіти, підвищення
соціального статусу педагогічних працівників, удосконалення навчально-матеріальної бази
навчальних закладів.
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Основні завдання на 2014 рік:
Забезпечення функціонування мережі закладів освіти відповідно до потреб населення
району.
Проведення модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів.
Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти з метою максимального
охоплення дітей.
Підвищення ефективності функціонування системи позашкільної освіти.
Реалізація цих завдань дозволить оптимізувати мережу закладів освіти; забезпечити
функціонування та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів різних типів, доступ до
якісної дошкільної освіти; поліпшити якість надання освітніх послуг з природничоматематичних дисциплін; забезпечити розвиток творчих нахилів та інтересів учнів
загальноосвітніх навчальних закладів; створити умови для якісного медичного обслуговування
учнів; поліпшити умови харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань
Показники

2014 рік

Охоплення дітей дошкільною освітою дітей 3-4 років, %
Охоплення дітей дошкільною освітою дітей 5 років, %
Підключення загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ, І-ІІ ступенів до
інформаційної мережі Інтернет, %
Охоплення учнів 10-11 класів профільним навчанням, %;
Підвезення учнів сільських шкіл, які проживають за межею пішохідної
доступності, до місць навчання та у зворотному напрямку шкільними
автобусами, %

80,0
100,0
72,0
100,0
100,0

3.8. Фізична культура і спорт
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі
Для занять фізичною культурою і спортом у районі функціонують: 1 стадіон,
39 спортивних майданчиків, 3 майданчики з синтетичним покриттям, 1 майданчик з
тренажерним обладнанням, 9 футбольних полів, тенісний корт, лижна база, плавальний басейн,
27 спортивних залів та 11 пристосованих приміщень. Для занять населення фізичною
культурою за місцем проживання в місті забезпечено роботу міського центру фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх».
Головними проблемами галузі залишаються низький рівень фізкультурно-масової
роботи у виробничій сфері та відсутність організаційної структури розвитку фізичної культури і
спорту у сільській місцевості, Основними проблемами розвитку сфери є недостатнє
фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл на проведення учбово-спортивної роботи та
матеріально-технічне забезпечення.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
підвищення рівня здоров'я, фізичного розвитку населення, задоволення індивідуальних
та суспільних потреб громадян у фізичній і спортивній підготовці; забезпечення розвитку всіх
видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих
досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів.
Основні завдання на 2014 рік:
Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
та спортом.
Створення умов для розвитку олімпійських, неолімпійських, параолімпійських та
дефлімпійських видів спорту, розширення участі збірних команд району у змаганнях обласного
та всеукраїнського рівнів.
Розвиток футболу.
Створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств населення.
Виконання цих завдань дозволить забезпечити підвищення рівня залучення до
змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді, із збільшенням рівня
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охоплення населення руховою активністю, у тому числі в сільській місцевості; збереження
передових позицій успішної участі спортсменів району в обласних, міжнародних та
Всеукраїнських змаганнях.
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань
2013 рік
очікуване

2014 рік
прогноз

5000

5100

102

102

1
27
1

1
27
1

Спортивні майданчики, одиниць

54

54

Кількість фізкультурно-спортивних клубів, одиниць

6

6

Кількість дитячо-юнацьких
спортивних шкіл та СДЮШОР, одиниць

2

2

Показники
Кількість населення, охопленого фізичною культурою і
спортом, всього, осіб
Кількість фахівців фізичного виховання, що працюють за
спеціальністю, осіб
Стадіони, одиниць
Спортзали, одиниць
Плавальні басейни, одиниць

3.9. Культура, туризм
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі
Проводяться ремонтні роботи, покращується матеріально-технічна база закладів.
Проведено поточний ремонт приміщення дитячої школи мистецтв на суму 13 тис. грн.;
розпочато капітальний ремонт приміщення районного будинку культури (ремонт покрівлі,
заміна вікон на пластикові), виконано робіт на суму 139 тис. грн.; поточний ремонт у КЗ
„Музей кролевецького ткацтва‖ (9,5 тис. грн.). Зроблено ремонт приміщення, встановлено нову
систему опалення у Литвиновицькому сільському Будинку культури (72 тис. грн.). Загальна
сума коштів, витрачених на ремонтні роботи 233,5 тис. грн.
Придбано музичні інструменти, сценічні костюми, комп’ютерну техніку, меблі на
загальну суму 139,4 тис.грн. Закладами культури надано платних послуг населенню на суму
157,4 тис. грн.
Основні проблеми:
- опалення закладів культури в зимовий період;
- необхідність поліпшення матеріально-технічної бази сільських закладів.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
забезпечення рівності прав і можливостей громадян у створенні, використанні та
поширенні культурних цінностей; збереження і примноження культурних надбань; створення
умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян шляхом
укріплення матеріально-технічної бази закладів культури, особливо в сільській місцевості;
забезпечення соціальних гарантій працівників галузі, а саме: зменшення працюючих на
неповних ставках; збереження історико-культурної спадщини; популяризація туристичного
потенціалу району, збільшення кількості туристів.
Основні завдання на 2014 рік:
Упорядкування мережі закладів культури з метою забезпечення рівності прав і
можливостей громадян у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей.
Зміцнення, розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури.
Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття.
Збереження об’єктів культурної спадщини.
Розвиток туристичної галузі району.
Виконання зазначених завдань
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сприятиме створенню умов для задоволення культурних потреб населення, творчого
розвитку особистості та естетичного виховання громадян; збільшенню відсотка населення
охопленого культурно-дозвіллєвою діяльністю, бібліотечним, музейним обслуговуванням;
покращенню матеріально-технічної бази закладів культури; забезпеченню високого
професійного рівня фестивалів, конкурсів, свят; посиленню контролю за збереженням історикокультурної спадщини; збільшенню кількісних показників обслуговування туристів.
Критерії ефективності:
забезпечення необхідних умов для творчого розвитку особистості, культурного рівня та
естетичного виховання громадян;
забезпечення соціального захисту працівників галузі, підвищення авторитету професії
працівників галузі культури;
зростання відсотку населення, охопленого культурно-дозвіллєвою діяльністю,
бібліотечним та музейним обслуговуванням;
зменшення кількості закладів культури, що потребують капітального ремонту та не
опалюються у зимовий період, покращення матеріально-технічної бази закладів культури;
забезпечення високого професійного рівня різножанрових фестивалів та конкурсів;
забезпечення збереження історико-культурної спадщини;
забезпечення комплексного розвитку туристичної сфери, створення якісного
туристичного продукту, зростання іміджу району як туристичного краю.
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань
2013 рік
очікуване

2014 рік
прогноз

26

26

320,2
14,57
26

321,0
13,87
26

Музеї, одиниць

2

2

Школи естетичного виховання, (дитячі музичні школи, мистецтв,
художні, хореографічні), одиниць

1

1

250

250

Показники
Масові та універсальні бібліотеки, одиниць
Книжковий фонд, тис.примірників
Кількість читачів, тис.осіб
Закладів клубного типу, одиниць

у них учнів

3.10. Інформаційний простір
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
Інформаційний простір представлений двома періодичними виданнями: районна газета
«Кролевецький вісник»‖ (форма власності – комунальна) та газета ФОП Котлубай С.І.
„Кролевецький ярмарок‖ (форма власності – приватна). Тираж районного часопису
„Кролевецький вісник‖ становить більше 4,5 тисяч примірників.
Ліцензію на мовлення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
має Кролевецьке радіомовлення, яке як відділ входить до складу редакції районної газети.
Чотири рази на тиждень звучать передачі районного радіомовлення.
Для забезпечення неупередженого інформування громадян, зміцнення зв’язків місцевих
органів самоврядування та виконавчої влади з населенням, засобами масової інформації
вдосконалюється система подачі відповідних матеріалів. З метою надання громадськості повної
та об’єктивної інформації з актуальних питань залучаються всі наявні інформаційні канали –
офіційний веб-сайт органів влади Кролевецького району, періодичні друковані видання, радіо.
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Головні цілі розвитку на 2014 рік:
формування об’єктивної громадської думки про суспільно-політичні процеси в районі,
реалізація державної політики в інформаційній та видавничій сферах, здійснення заходів,
спрямованих на розвиток та вдосконалення місцевої інформаційної інфраструктури;
створення відкритого інформаційного середовища, зміцнення зв’язків владних структур
із засобами масової інформації району.
Основні завдання на 2014 рік:
Забезпечення неупередженого інформування громадян, зміцнення зв’язків місцевих
органів виконавчої влади із засобами масової інформації.
Підвищення рівня обізнаності громадськості з актуальних питань державної політики,
ходу та завдань економічних, соціальних реформ.
Критерії ефективності:
Реалізація завдань дозволить забезпечити підвищення рівня довіри населення до
регіональної влади, розуміння та підтримку її діяльності.
Забезпечення ефективної роботи редакції районної газети „Кролевецький вісник‖.
3.11. Формування громадянського суспільства
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
На Кролевеччині зареєстровані й діють 61 районна організація політичних партій, 27
громадських організацій з правом юридичної особи, 12 осередків Всеукраїнських громадських
організацій, 7 - легалізованих шляхом письмового повідомлення та 2 благодійні організації.
Співпраця з громадськістю відбувається в різних формах, серед яких: особисті зустрічі,
засідання за "круглим столом", консультації з актуальних питань державного управління,
участь громадськості в роботі консультативно-дорадчих органів, у заходах, що проводяться
райдержадміністрацією.
Головні цілі розвитку на 2014 рік:
створення сприятливих умов для подальшої розбудови громадянського суспільства,
залучення громадських організацій до вирішення нагальних суспільно-значущих питань,
розв’язання проблем розвитку гуманітарної сфери, реалізації державної політики в районі,
використання їх потенціалу для покращення роботи місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування;
утвердження злагоди, взаєморозуміння, примирення у суспільстві, налагодження
ефективного діалогу між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування та представниками різних громадсько-політичних сил, релігійних організацій,
організацій національних меншин задля забезпечення стабільності в районі.
Основні завдання на 2014 рік:
Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики.
Забезпечення статутної діяльності громадських організацій ветеранів, громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Дотримання свободи віросповідання, толерантності, поважного ставлення та
налагодження співпраці між представниками різних релігійних конфесій та церков.
Забезпечення реалізації конституційних прав національних меншин району на
задоволення своїх національно-культурних, освітніх та інших потреб.
Критерії ефективності:
збільшення громадськими організаціями кількості заходів, спрямованих на вирішення
нагальних проблем суспільно-політичного та гуманітарного розвитку в районі, реалізацію
державної політики в районі;
більш широке залучення громадськості до заходів органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування району;
забезпечення більш плідної співпраці між представниками різних релігійних конфесій та
церков;
утвердження злагоди, взаєморозуміння, примирення в суспільстві, виховання
патріотизму, налагодження ефективного діалогу між місцевими органами виконавчої влади,
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органами місцевого самоврядування та представниками різних громадсько-політичних сил,
релігійних організацій, організацій національних меншин задля забезпечення стабільності в
районі.
3.12. Охорона навколишнього природного середовища
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
ліквідація потенційних джерел забруднення довкілля, забезпечення стабільної
екологічної рівноваги і на її основі – сталого, збалансованого соціально-економічного розвитку
регіону, збереження природи.
Основні завдання на 2014 рік:
Охорона і раціональне використання водних ресурсів.
Сприяння створенню в місті та населених пунктах району системи збору, видалення та
сортування твердих побутових відходів.
Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів.
Очікувані результати:
дотримання природоохоронного законодавства та зменшення викидів в атмосферне
повітря;
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття унікальних та інших, особливо
цінних, природних комплексів;
попередження забруднення водних об’єктів небезпечними речовинами;
запобігання забрудненню довкілля високотоксичними сполуками;
збільшенню лісистості, захисту ріллі.
3.13. Охорона праці
Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери діяльності)
В галузі охорони праці протягом останніх п’яти років спостерігається тенденція до
зниження кількості нещасних випадків на виробництві. Рівень загального травматизму не
збільшився.
При здійсненні наглядової роботи, проведено 45 обстежень підприємств та організацій
району. Виявлено 540 порушень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.
В районі створена база даних підприємств з шкідливими та тяжкими умовами праці до
якої увійшло 47 підприємств.
На курсах з питань охорони праці пройшли навчання та склали іспити 90 посадових осіб,
спеціалістів та підприємців, які використовують найману працю.
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
забезпечення підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці в усіх галузях
економіки району шляхом створення належних, безпечних і здорових умов праці працівників
підприємств, установ і організацій всіх форм власності та видів діяльності.
Основні завдання на 2014 рік:
Підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення технічного контролю за
станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні
безпечних та нешкідливих умов праці.
Підвищення рівня підготовки роботодавців та відповідальних посадових осіб з питань
охорони праці.
Забезпечення належного державного нагляду за безпечною експлуатацією об’єктів
підвищеної небезпеки.
Створення системи інформування населення в межах району про аварії, нещасні випадки
та виникнення небезпечних факторів, у тому числі техногенного характеру.
Кількісні та якісні критерії ефективності:
зниження рівня травматизму виробничого характеру та відповідне зменшення кількості
днів непрацездатності внаслідок травм і їх матеріальних наслідків;
висвітлення стану охорони праці, рівня травматизму, досвіду роботи окремих
підприємств, установ та організацій щодо профілактичної роботи, пропаганда здорового
способу життєдіяльності, резонансних нещасних випадків.
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3.14. Забезпечення законності і правопорядку
Головна ціль розвитку на 2014 рік:
оздоровлення криміногенної ситуації в районі, підвищення ефективності протидії
правопорушенням,
забезпечення
кримінологічної
безпеки
населення,
активізація
співробітництва правоохоронних органів з населенням у попередженні злочинності та
виявленні фактів корупції в органах державної влади, удосконалення системи взаємодії всіх
зацікавлених відомств у вирішенні правоохоронних завдань.
Основні завдання на 2014 рік:
Підвищення ефективності роботи правоохоронних органів у забезпеченні законності і
правопорядку.
Реалізація заходів з територіальної оборони.
Кількісні та якісні критерії ефективності:
зменшення кількості зареєстрованих злочинів;
зниження рівня злочинності;
зменшення кількості злочинів, скоєних раніше засудженими, дітьми;
зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;
недопущення зриву призову на строкову службу до лав Збройних Сил України;
забезпечення реалізації заходів, передбачених планами територіальної оборони;
зменшення кількості корупційних проявів.

Напрям 4. Поліпшення якості державного управління
Головна ціль на 2014 рік: сприяння реалізації конституційних прав, свобод та законних
інтересів громадян, забезпечення надання населенню належного обсягу якісних
адміністративних послуг, професіоналізація державної служби, впровадження в роботу Закону
України «Про державну службу» в новій редакції, Стратегії державної кадрової політики на
2012-2020
роки,
затвердженої
Указом
Президента
України
від
1 лютого 2012 року № 45/2012.
Основні завдання на 2014 рік:
Проведення районного конкурсу "Кращий державний службовець" та участь
представників району в обласному конкурсі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 19 вересня 2007 року № 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського
конкурсу "Кращий державний службовець".
Організація участі Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних
службовців Сумської області, відповідно до спільного наказу Головного управління державної
служби України та Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту від
28 вересня 2007 року № 258/3470 "Про затвердження Положення про проведення
Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців Автономної
Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій".
Участь районної державної адміністрації у Всеукраїнському конкурсі "Приязна
адміністрація", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року №
933 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація".
Забезпечити функціонування центру надання адміністративних послуг Кролевецької
районної державної адміністрації.
Ведення структурними підрозділами районної державної адміністрації електронного
кадрового обліку державних службовців (електронна особова справа), відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1151 "Про внесення змін до порядку
ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади".
Очікувані результати:
поліпшення взаємодії з громадськістю, заохочення і стимулювання структурних
підрозділів райдержадміністрації, які надають послуги на високому професійному рівні;
широке застосування інформаційних комп'ютерних технологій, що сприятимуть
підвищенню ефективності діяльності державних службовців, зміні її характеру, посилення
аналітичної складової в процесі прийняття рішень.
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залучення державних службовців до занять фізичною культурою і спортом, організація
їх активного відпочинку, розвиток найбільш популярних видів спорту, пропаганда здорового
способу життя, формування збірної команди району для участі у фінальних змаганнях
спартакіади;
удосконалення роботи органів виконавчої влади з громадськістю щодо поліпшення
якості адміністративних послуг та своєчасності їх надання, підвищення рівня відкритості та
прозорості у діяльності органів виконавчої влади, спрямування роботи державних службовців
на задоволення потреб громадян, формування високого рівня особистісних, професійних та
етичних якостей державних службовців

ІV. Контроль за виконанням Програми
Головною метою контролю за виконанням Програми є подальше вдосконалення
діяльності райдержадміністрації, спрямованої на виконання завдань Президента України,
Кабінету Міністрів України, поліпшення якості прийняття управлінських рішень, застосування
ефективних діючих та розроблення нових інструментів державного управління для подальшого
соціально-економічному розвитку району.
Заходи програми передбачають удосконалення існуючих та формування нових
механізмів, які забезпечуватимуть виконання мети і завдань програми на 2014 рік. Система
заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде впроваджена до виконання шляхом
прийняття відповідних розпорядчих документів та виконання затверджених в установленому
порядку регіональних цільових програм. Основними виконавцями заходів програми є
структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні представництва
центральних органів виконавчої влади, виконавчий комітет Кролевецької міської ради,
виконавчі комітети сільських рад, суб’єкти господарювання, які діють на території району та
несуть відповідальність за нецільове використання коштів у межах своїх повноважень.
Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні представництва
центральних органів виконавчої влади аналізують хід виконання основних завдань та заходів
Програми згідно з встановленою формою:
Завдання

Захід

Стан виконання

та щокварталу до 10 числа наступного місяця за звітним кварталом надають звіт про
хід виконання Програми управлінню економіки районної державної адміністрації.
Управління економіки районної державної адміністрації узагальнює подану інформацію
та щокварталу до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом подає її на розгляд голові
районної державної адміністрації.
Координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної з виконанням
програми, здійснює управління економічного розвитку і торгівлі районної державної
адміністрації.
Районна державна адміністрація за погодженням з районною радою визначає
першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та
вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку. Відповідальність за цільове
використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми несуть головні розпорядники
бюджетних коштів.
У процесі виконання Програма може уточнюватись та корегуватись на підставі рішень
Кролевецької районної ради для врахування нових соціально-економічних процесів, що
відбуватимуться в економіці району, а також при уточненні бюджету на 2014 рік.
Зміни та доповнення до Програми затверджуються Кролевецькою районною радою за
поданням управління економіки районної державної адміністрації.
Звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми заслуховується
на сесії районної ради у лютому 2015 році.

