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Вступ
Звіт голови районної державної адміністрації - це можливість підвести
підсумки спільних зусиль влади і громади за певний період у формуванні
благополуччя жителів, у виконанні соціальних програм, стабільної роботи
підприємств реального сектору економіки. В звіті висвітлено найактуальніші
питання соціально – економічного і культурного розвитку, на вирішення яких були
спрямовані зусилля виконавчої влади.
Протягом звітного періоду регіон плідно працював над виконанням програми
Президента України Віктора Януковича «Україна для людей» та заходів з реалізації
Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року „Нова Сумщина – 2015”.
1. Розвиток реального сектору економіки району
1.1 Промислова політика
Розвиток економіки це базис для підвищення зайнятості, збільшення доходів
населення та наповнення бюджетів.
Промисловість - це одна з головних галузей економіки району.
В районі працює 10 промислових підприємств різних форм власності:
ТОВ „АрмаПром”, філія ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України”
„Кролевецький комбінат хлібопродуктів”, ДП „Кролевецьке лісомисливське
господарство”, ПрАТ „Кролевецький хлібозавод”, ДП „Кролевецький агролісгосп”,
ПрАТ „Кролевецький завод силікатної цегли”, підприємство об’єднання громадян
Кролевецьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих, КП
„КРКП „Акватермо”, КП „Кролевецьводоканал”, ПП „Альфа”, які забезпечують
роботою 1200 мешканців.
За 2012 рік обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) склав
87 млн. гривень і становить 90,8% до минулого року.
Зниження відбулось в результаті зменшення обсягів виробництва продукції на
ПрАТ «Кролевецкий хлібозавод», філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова
корпорація
України»
«Кролевецький
комбінат
хлібопродуктів»
та
ДП «Кролевецький агролісгосп».
Суттєвий внесок у загальні результати промислової діяльності внесло
ТОВ „АрмаПром”, частка якого в загальному обсязі реалізованої промислової
продукції району складає 47% і зросла на 2% до попереднього року.
Забезпечили нарощування обсягів реалізації промислової продукції
ПрАТ „Кролевецький завод силікатної цегли” (+19%), підприємство об’єднання
громадян Кролевецьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства
сліпих (+10,5%), ДП „Кролевецьке лісомисливське господарство” (+1,4%).
Промислова продукція реалізується не лише в Україні, а і за її межами. На
експорт відправляється продукція машинобудування та вироби з деревини. Країни –
експортери: Росія, Німеччина, Туреччина, Італія, Польща, Нідерланди та інші.
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Частка експорту в обсязі реалізованої продукції досягає 30%. Експортні
відвантаження склали 2,4 млн.дол. США.
Промисловими підприємствами за рахунок власних коштів освоєно
капітальних інвестицій в основний капітал в сумі 3 млн. гривень.
Впровадження у виробництво нових технологій сприяє одержанню
конкурентноспроможної
продукції
і
розширенню
зовнішньої
торгівлі.
Комбінатом хлібопродуктів впроваджено новий технологічний процес з переробки
зерна жита та виготовлення житнього борошна. Агролісгосп продовжує роботи по
вдосконаленню сушильної камери для сушіння дров колотих.
ТОВ „АрмаПром” освоєно 4 нових види продукції, хлібозавод” – 3 види.
З метою створення іміджу для залучення інвестицій в економіку району,
пропагування виробничого потенціалу, налагодження взаємовигідних ділових
контактів районна державна адміністрація разом з керівниками підприємств
проводять організаційні заходи щодо підготовки та участі підприємств у виставках –
ярмарках, презентаціях.
На щорічному Кролевецькому Хрестовоздвиженському ярмарку була
представлена продукція ДП „Кролевецьке лісомисливське господарство”,
ДП
„Кролевецький
агролісгосп”,
ПрАТ
„Кролевецький
хлібозавод”,
філії ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України” „Кролевецький
комбінат хлібопродуктів”, КП „Кролевецьке художнє ткацтво”, ТОВ „Укрсанліт”

1.2. Ефективне функціонування агропромислового комплексу
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 працювало 22 сільськогосподарських підприємств різних
форм власності, 18 фермерських господарств, 1 сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив та 7534 особистих селянських господарств.
Із загальної площі 128, 4 тис. га, яку займає район , сільгоспугіддя складають
78,0 тис. га: рілля – 46,1 тис. га, пасовища -10,5 тис. га, сіножаті – 20,2 тис.га, сади –
1,2 тис. га .
По всіх категоріях господарств вироблено 312,2 млн. гривень валової
продукції, що складає 112,7% до попереднього року, з неї продукція рослинництва 233,5 млн.грн., продукція тваринництва - 78,7 млн.грн. Із загального показника, по
сільгосппідприємствах району вироблено 171,6 тис.грн. продукції, що складає
119,8 % до 2011 року, з неї продукція рослинництва - 149,7 млн.грн., продукція
тваринництва - 21,9 млн.грн.
В обробітку сільськогосподарських підприємств знаходиться 27,9 тис. га ріллі.
Фактична посівна площа сільгосптоваровиробників під урожай поточного року
склала 27,7 тис.га. В структурі посівних площ найбільшу питому вагу займають
зернові та зернобобові культури – 75 %, або 20,7 тис.га, технічні культури –18 %,
або 5,1 тис.га, кормова група займає 7 %, або 1,8 тис.га.
Валове виробництво зернових та зернобобових культур по всіх категоріях
господарств склало 101,0 тис.тонн, що на 29,8% більше 2011 року, в тому числі по
сільськогосподарських підприємствах - 97,5 тис.тонн, що на 30% більше показника
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попереднього року, при урожайності 48,9 ц/га., що на 21% вище середньо
обласного показника
Під урожай 2013 року сільгосптоваровиробниками посіяно озимих на площі
11,2 тис.га.
Розвитком галузі тваринництва в районі займається 13 сільгосппідприємств.
Крім того, підсобне господарство має Будинок інтернат для людей похилого віку.
Станом на 01.01.2013 року по сільгосппідприємствах району налічується
5137 голів ВРХ, з них корів - 2588 голів, свиней -184 голови, коней – 85 голів.
Вироблено 6880 тонн молока(+157 тонн до 2011 року), реалізовано на забій худоби
397 тонн (-21 тонна).
В районі працює 1 сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
«Мутинчанка» на території Мутинської сільської ради. Дане підприємство надає
послуги по водопостачанню, столярні пилорамні та послуги по помолу зерна.
Про сприятливі умови для створення та функціонування суб’єктів
господарювання на території району свідчить інвестиційна активність
сільськогосподарських підприємств. В основний капітал агропромислового розвитку
району залучено 38,4 млн. грн. інвестицій., в тому числі на придбання техніки 18,4 млн.грн. На території Алтинівської сільської ради завершено І етап робіт по
відновленню цеху з виробництва сиру потужністю 25 тонн.
На базі ТОВ „Кролевецький комбікормовий завод” ведуться роботи по
будівництву елеватора потужністю 30 тис. тонн. Загальний обсяг інвестицій
становить 30 млн. гривень. За звітний період освоєно 14,5 млн. гривень.
Загальний розмір орендної плати відповідно до договорів оренди склав
8,7 млн.грн. Середній розмір орендної плати - 2,6 % вартості грошової оцінки.
Договори оренди землі із ставкою 3 % і більше складають 78% загальної кількості
договорів. Сільгосппідприємствами виплачено 8,5 млн. грн. (97,2%)орендної плати.
Між виконавчими комітетами сільських рад, райдержадміністрацією та
орендарями ріллі укладено соціальних угод на суму 1267,2 тис.грн., в рахунок
виконання угод надійшло коштів в сумі 1038,1 тис. грн. (81,9%), з них до сільських
бюджетів - 570,5 тис. грн.(112,5%) до районного цільового фонду 467,6 тис. грн.(61,5%).
1.3. Розвиток транспорту та зв’язку
Метою регіональної політики у сфері міських та приміських пасажирських
перевезень є гарантоване та ефективне задоволення потреб населення у безпечних та
якісних послугах пасажирських перевезень.
Координаційним центром руху всіх автомобільних маршрутів по району є
автомобільна станція Кролевець (підрозділ ТОВ «Сумиоблавтотранс»). Автостанцію
обслуговують 15 перевізників різних форм власності, в тому числі
приватне підприємство «Корунд – С» та фізичні особи - підприємці з міст Суми,
Харків, Шостка, Глухів, Кролевець та селищ міського типу Короп, Воронізька.
Всього перевізники обслуговують 18 маршрутів, що складає 49 рейсів, з яких:
25 – приміські, 12 – міжміські та 12 – транзитні. Кількість відправлень з автостанції
за місяць складає близько 915.
Забезпечено виконання рейсів по маршрутам Кролевець-Глухів, Кролевець –
Зазірки.
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Проводяться
перемовини
з перевізником
щодо
здійснення
перевезень за маршрутом Кролевець – Грузьке – Білогриве – Гречкине.
Автомобільним транспортом перевезено 46,7 тис. тонн вантажів, що на 57%
більше обсягів перевезень 2011 року, вантажооборот збільшився на 70,7 %.
За
звітний
період
пасажирським
транспортом
скористалося
539,1 тис. пасажирів, що на 15,4 % менше, ніж у попередньому році,
пасажирооборот зменшився на 30,9%.
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
364,5 тис.грн., відшкодовано 257,8 тис.грн., заборгованість з урахуванням минулих
років складає 106,7 тис.грн.
Разом з цим 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;
- недостатній рівень забезпечення маршрутів загального користування
транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб з обмеженими
фізичними можливостями;
Однією з нагальних проблем залишається і погана якість автомобільних доріг,
тротуарів та пішохідних доріжок. А це в свою чергу підвищує небезпеку руху і
транспортних засобів і пішоходів.
Кролевецький цех по обслуговуванню споживачів №1 входить до складу
Конотопського центру поштового зв’язку №5. Для задоволення потреб споживачів
функціонує 18 стаціонарних відділень поштового зв’язку та 1 пересувне в селах
Любимове, Ярове, Локня, Грузьке, Бистрик і Пиротчине. Існуюча в районі мережа
об’єктів поштового зв’язку обслуговує 73 населених пункти.
1.4. Енергозабезпечення та енергозбереження
Рівень економічного розвитку будь-якого регіону в нинішній час визначається
ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів енерговитратами на
одиницю виробленої продукції.
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.
Стратегічним завданням районної державної адміністрації в напрямку
підвищення ефективності використання енергоносіїв у бюджетній сфері є
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забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних
ресурсів,
скорочення споживання природного газу для бюджетних установ району.
З метою економного витрачання енергоресурсів проведено:
- капітальний ремонт покрівлі в Локнянському НВК (106,37 тис.грн).;
- капітальний ремонт даху Ярославецької школи (45,8 тис.грн.);
- капітальний ремонт Кролевецької школи №7 (50,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт приміщення Обтівської ЗОШ (139,42 тис.грн.);
- капітальний ремонт даху Червоноранківського НВК (55,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт покрівлі та системи опалення Кролевецького ДНЗ №9
(169,4 тис.грн.);
- капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №10 (58,2 тис.грн.);
- заміну котла в Мутинському ДНЗ (10,8 тис.грн.);
- заміну котла в Обтівському ДНЗ (23,0 тис.грн.);
- заміну вікон у закладах освіти (180 вікон на суму 304,4 тис.грн.);
- заміну 933 лампочок розжарювання на енергозберігаючі в закладах освіти;
- капітальний ремонт учбового корпусу та гуртожитку державного професійнотехнічного навчального закладу „Кролевецьке вище професійне училище”
(1853,0 тис.грн.);
- ремонт даху інфекційного відділення центральної районної лікарні (119,0 тис.грн.);
- в закладах охорони здоров'я замінено лампи на енергоефективні в кількості
650 шт. на суму 16,7 тис. грн.;
капітальний
ремонт
музейного
комплексу
„Кролевецьке
ткацтво”
(176,4 тис.грн.);
- капітальний ремонт приміщень Литвиновицького СБК (87,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт даху Тулиголівського СБК (87,8 тис.грн.);
- ремонт приміщень Андріївського МБК (9,6 тис.грн.);
- ремонт приміщень Подолівського МК (6,2 тис.грн.);
- поточний ремонт дитячої школи мистецтв (26,6 тис.грн.);
- капітальний ремонт Мутинського СБК (108,17 тис.грн.).
1.5. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної
привабливості Кролевеччини
Наш регіон має всі можливості для інтенсивного інвестування економіки.
Місцева влада прагне сприяти тому, аби інвестори якомога більше цікавилися
нашою Кролевеччиною.
За рахунок усіх джерел фінансування прогнозно освоєно 53,3 млн грн.
інвестицій в основний капітал. Кошти направлено на заходи з енергозбереження,
будівництво газопроводу, реконструкцію гуртожитку, реконструкцію систем
водопостачання і теплопостачання, технічне переозброєння і реконструкцію
підприємств, придбання техніки, що є підґрунтям економічного зростання регіону
Основним джерелом інвестування, як і раніше, залишаються власні кошти
підприємств та організацій.
З метою залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку району,
поліпшення умов для діяльності суб’єктів інвестиційної діяльності і спрощення
процесу їх взаємодії з місцевими органами влади розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 24.12.2010 № 458 на території району запроваджено
роботу з інвесторами за принципом "єдиного інвестиційного вікна".
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Поглиблення
співпраці
з міжнародними організаціями – запорука
розвитку сільських територій та покращення умов життя громадян. Сьогодні в
районі реалізується українсько-швейцарський проект "Підтримка децентралізації в
Україні" DESPRO, завершено роботи по будівництву та реконструкції водогонів у
селах Ленінське та Камінь, у поточному році планується залучити кошти для
водогонів в селах Любитове, Реутинці.
На здійснення у 2013 році заходів щодо соціально-економічного розвитку
території з державного бюджету районному бюджету надійшла субвенція в сумі
3,0 млн.грн.
Проблеми в галузі інвестицій:
- обмеженість у підприємств власних коштів, необхідних для технічного
переоснащення, впровадження сучасного технологічного обладнання;
- недостатня кількість детально опрацьованих бізнес-планів та інвестиційних
пропозицій для залучення інвестицій в пріоритетні сфери економіки району;
- низька фахова підготовка спеціалістів, що займаються питаннями залучення
інвестицій.
1.6. Житлово-комунальне господарство
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.
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.
В рамках Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в
Україні» ДЕСПРО завершено роботи по будівництву водогону в с. Ленінське
(840,0 тис.грн.) та роботи по реконструкції водогону з встановленням насосної
станції в с. Камінь (227,7 тис.грн.).
Житлово-експлуатаційною конторою виконано капітальний та поточний
ремонти будинків на загальну суму 100,2 тис.грн.
Міським комунальним підприємством «Ремдільниця» проведено роботи по
технічному обслуговуванню електромереж вуличного освітлення на суму
117,4 тис. грн. (замінено 486 ламп із них 329 енергозберігаючі). Проведено поточний
ремонт комунальних доріг по місту Кролевець на суму 290 тис.грн. та капітальний
ремонт бульвару Шевченка на суму 406,3 тис.грн.
В рамках проведення безстрокової акції за чисте довкілля відновлено та
приведено в належний естетичний і санітарний стан майдани, 17 скверів та парків,
243 тис. кв. метрів газонів, квітників та клумб, 5120 тис.кв. метрів території
житлової забудови, 68 дитячих спортивних майданчиків, 123 кладовища,
69 пам’ятників. Ліквідовано 26 несанкціонованих звалищ та вивезено до місць
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захоронення 168 куб. метрів сміття. Впорядковано вулиць та доріг населених
пунктів
1124,3
тис.кв.метрів.
Наведено
належний
санітарний
стан
31 автопавільйону, ДП „Кролевецький агролісгосп” висаджено дерев
853,0 тис. шт., ДП «Кролевецьке лісомисливське господарство» – 1480 тис.шт.
Продовжуються роботи по газифікації району, виконано роботи по
будівництву підвідного газопроводу до села Мутин, освоєно 2,6 млн.грн.
Індивідуальними забудовниками за рахунок усіх джерел фінансування введено
в експлуатацію 3697 квадратних метрів загальної площі житла.
Проблеми розвитку галузі житлово-комунального господарства:
- поводження з побутовими відходами. Не зменшується кількість
несанкціонованих сміттєзвалищ. По місту не налагоджена система роздільного
збирання твердих побутових відходів;
- застарілість та енергоємність основних засобів галузі.
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.
1.7. Регуляторна політика та розвиток підприємництва
Реалізація державної регуляторної політики здійснюється згідно Закону
України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності”.
З метою зниження адміністративних бар’єрів для розвитку підприємництва
райдержадміністрацією проводиться аналіз чинних нормативно-правових актів органів
місцевого самоврядування щодо їх відповідності принципам державної регуляторної
політики.
На території району діє 85 регуляторних актів, з них 40 - прийнято в
поточному році, 9 - втратили чинність.
Малий бізнес - важливий ринкоутворюючий чинник економіки, що стимулює
конкуренцію, сприяє послабленню монополізму, впливає на структуру економіки та
на якісну характеристику валового внутрішнього продукту, розширює сферу
свободи ринкового вибору, характеризується раціональними формами управління,
забезпечує більш швидку реалізацію інновацій та розширення соціальної бази
реформ. У сучасній ринковій економіці малому підприємництву притаманні свої
особливості, переваги й недоліки. Показниками вагомої ролі малого бізнесу як
інтегруючого структурного елемента системи сучасної ринкової економіки є
передусім дані про його кількісні параметри.
В районі зареєстровано 1612 суб’єктів малого бізнесу, у тому числі:
151 мале підприємство, 1461 фізична особа. Фізичні особи складають 91 % від
загальної облікової кількості. Кількість малих підприємств на 10 тисяч наявного
населення в районі складає 22 одиниці. По кількості зареєстрованих фізичних осібпідприємців на 10 тис. населення район займає 3 місце.
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За звітний період створено 162 суб’єкти малого бізнесу, в тому числі
155 – фізичні особи, 7 – юридичні особи; ліквідовано 190 суб’єктів, в тому числі 177
– фізичні особи, 13- юридичні особи.
До Єдиного дозвільного офісу з питань видачі документів дозвільного
характеру звернулось 1625 суб’єктів підприємницької діяльності. Видано
1594 документа, 8-декларацій, 22 відмови у реєстрації декларації, надано
144 консультації.
З метою підтримки суб'єктів малого підприємництва підприємці залучались 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.
На підтримку місцевих територіальних громад суб’єкти малого бізнесу в
сільській місцевості уклали 101 соціально-економічну угоду на загальну суму
89,7 тис.грн. На виконання угод надійшло 91,6 тис.грн.
До Дня підприємця проведено конкурс „Кращий підприємець року”, переможців
нагороджено дипломами та цінними подарунками.
4 грудня у Кролевецькому відділенні Глухівської об’єднаної державної
податкової інспекції Державної податкової служби в Сумській області відбулася
відкриття Центру обслуговування платників податків.
У рамках своєї місії – переходу від фіскального органу до сервісної служби –
особлива увага податкової приділяється створенню комфортних умов для клієнтів,
які будуть відповідати вимогам сьогодення та європейським стандартам. Відкриття
Центру обслуговування платників податків – це ще один крок, який наближає нас до
втілення нашої основної мети – якісного та комфортного обслуговування населення.
У новоствореному Центрі працює 3 секції: «Прийому податкової звітності»,
«Видачі довідок та дозвільних документів» й «Консультування платників податків
та прийом вхідної кореспонденції». На інформаційних стендах розміщено необхідну
інформацію: зразки заповнення податкової звітності, податковий календар з
граничними термінами подання звітності та сплати податків, реквізити
розрахункових рахунків, нормативна база, інформація щодо звернення громадян та
доступу до публічної інформації, поточні податкові оголошення та новини. Центр
обслуговування платників податків також обладнано плазмовим монітором, на
якому постійно висвітлюється актуальна податкова інформація та транслюються
відеоролики на податкову тематику. Облаштовано місце для заповнення звітності
клієнтами.
Відтепер усі можливі процедури відбуватимуться в одному місці. Клієнти
зможуть легко і зручно отримати всі необхідні послуги: подати звітність, отримати
кваліфіковані роз’яснення податківців, пройти реєстрацію, забрати документи та
довідки. Відкриття центру є важливою складовою процесу зміни формату роботи
податкової служби.
1.8. Споживчий ринок
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,
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відсутністю
товарного
дефіциту. Збережено тенденцію до зростання
мережі підприємств роздрібної торгівлі та закладів ресторанного господарства.
Протягом останніх років спостерігається розвиток торгової мережі та
відбувається поступове формування ефективної торгівельної інфраструктури.
Відкрито та відновлено роботу 11 підприємств роздрібної торгівлі та
3 закладів ресторанного господарства. У сфері побутового обслуговування
населення відкрито 5 закладів. Фактична забезпеченість населення району торговою
площею у магазинах на 1 тис. осіб становить 291 м.кв., забезпеченість до
нормативного показника складає 105,5 % (більше нормативного показника на
15 кв.м., нормативний показник 275 м.кв.).
З метою насичення споживчого ринку продуктами харчування в місті з
початку року проведено 24 ярмаркових заходи, де безпосередні товаровиробники
тваринницької та рослинницької продукції реалізовували продукти харчування за
цінами на 10 % нижче ринкових. На продовольчому ринку району для постійної
торгівлі безпосереднім товаровиробникам виділено 345 місць, що становить 40 %
від загальної кількості місць на ринку.
Для забезпечення стабільності цін та в рамках співробітництва влади і бізнесу
районною державною адміністрацією підписані відповідні меморандуми з
виробниками хліба і борошна, мережевими закладами торгівлі продовольчими
товарами.
Для створення позитивного іміджу місцевих товаровиробників у закладах
торгівлі розміщено написи „Зроблено на Сумщині”. Продукція обласного виробника
складає понад 30 % представленої продукції в торгівельних закладах.
1.9. Податково-бюджетна політика
Чітко визначена та правильно організована робота щодо наповнення бюджету
дозволила забезпечити його виконання.
До Зведеного бюджету України станом на 01.01.2013 надійшло 50,57 млн.грн.
податків при прогнозному завданні 50,71 млн.грн., що становить 99,7%. В
порівнянні з 2011 роком сума надходжень збільшилась на 4,5 млн.грн., або на 9,8%.
В загальній сумі надходжень Державний бюджет становить 26%. До
Державного бюджету перераховано 13,05 млн.грн., що складає 81% до прогнозного
показника і 89,8% до показника минулого року.
Загальна заборгованість по сплаті податків збільшилась на 279,5 тис.грн. і
станом на 01.01.2013 становить 3,85 млн.грн. Подано позовні заяви на суму
738 тис.грн. На виконанні у відділі ДВС знаходиться 9 виконавчих документів на
суму 2057,3 тис.грн. Новоствореним боржникам направлено податкові вимоги,
проведено співбесіди. Планується скорочення податкового боргу за рахунок
реалізації майна боржників, яке знаходиться в податковій заставі (195,1 тис.грн.),
продажу майна банкрутів та інше.
Основними резервами наповнення та ефективності використання коштів
місцевих бюджетів є ефективне використання земельних ресурсів, водних об'єктів,
корисних копалин місцевого значення, погашення заборгованості до бюджетів,
легалізація тіньової зайнятості та тіньової заробітної плати.
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Власні та закріплені доходи загального фонду зведеного бюджету
Кролевецького району збільшились на 3,76 млн. грн. або на 16,0% у порівнянні з
2011 роком і склали 27,24 млн. грн.
Рівень виконання власних та закріплених доходів загального фонду
зведеного бюджету району - 105,5 % до затвердженого планового показника на
2012 рік (25,83 млн. грн.). До доведеного контрольного показника МФУ відсоток
надходжень склав 101,1 % (26,93 млн. грн.).
Всіма самостійними бюджетами району, окрім районного бюджету,
досягнуто виконання затверджених планових показників власних та закріплених
доходів загального фонду як в цілому, так і в розрізі складових джерел.
По всім джерелам надходжень власних та закріплених доходів загального
фонду районного бюджету, окрім податку з доходів фізичних осіб (98,4%)
забезпечено виконання затверджених планових показників звітного періоду.
Першочергово кошти виділялись на заробітну плату з нарахуваннями, інші
соціальні видатки віднесені до захищених статей бюджету.
Забезпечено виконання статті 77 Бюджетного кодексу України. Прострочена
заборгованість на 01.01.2013 року по заробітній платі та енергоносіях відсутня.
2. Соціальна політика для кожного жителя Кролевеччини
У сфері соціальної політики протягом звітного періоду вживались заходи
щодо збільшення грошових доходів населення, чисельності зайнятих працівників та
зменшення безробітних, надання передбачених чинним законодавством пільг та
субсидій, виплати державних соціальних допомог.
2.1. Доходи населення
За мету у сфері трудових відносин на звітний рік ставилось: підвищення
середньомісячної заробітної плати в усіх галузях економіки на 16 %, недопущення
заборгованості із виплати заробітної плати, вчасне запровадження мінімальних
гарантій в оплаті праці.
Середньомісячна заробітна плата за 9 місяців 2012 року зросла на 15,4% у
порівнянні з аналогічним періодом 2011 року і за статистичними даними становить
1894 грн.
Загальна сума нарахованої заробітної плати за даними звітів платників податків
склала 150,05 млн.грн або 114,7% до 2011 року (131,65 млн.грн.). Середньооблікова
чисельність штатних працівників облікового складу знизилась у порівнянні з
попереднім роком на 126 осіб (з 6715 до 6589). Основною причиною став перехід до
іншого управління одного з бюджетоутворюючих платників - Філії Кролевецький
район електричних мереж ПАТ “Сумиобленерго” (139 чоловік).
Проведено 173 обстеження суб’єктів господарювання по дотриманню
мінімальних державних гарантій в оплаті праці. За результатами обстежень на
34 керівників направлено подання до територіальної інспекції праці за порушення
трудового законодавства.
Робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення в
галузях економіки проведено 148 обстежень суб’єктів підприємницької діяльності.
В результаті обстеження виявлено 19 неоформлених осіб. Після проведеної роботи
19 робочих місць легалізовано, підвищено рівень заробітної плати 260 працівникам.
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З метою забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів, підвищення
рівня соціальної захищеності населення щомісячно проводяться засідання
тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
Станом на 01.01.2013 року згідно з статистичними даними заборгованість із
виплати заробітної плати відсутня.
2.2. Розвиток трудового потенціалу
Звітний період характеризується стабільністю роботи підприємств і ростом
потреби у працівниках. Послугами служби зайнятості скористалися
1335 незайнятих громадян, що на 8,9 % менше 2011 року. Серед них,
53 вивільнених працівники, 29 випускників ПТУ, 12 випускників вищих навчальних
закладів, 4 особи з місць позбавлення волі, 8 - звільнені зі строкової або
альтернативної служби, решта - звільнені з причин плинності кадрів, на підставі
припинення трудового договору або за угодою сторін. При цьому, рівень
зареєстрованого безробіття у співвідношенні до працездатного населення на кінець
грудня 2012 року склав 1,7%, що на 0,1 % більше, ніж за відповідний період
минулого року.
Станом на 01.01.2013 року у Кролевецькому РЦЗ зареєстрований
391 безробітний.
За звітний період сприяння у працевлаштуванні отримали 615 шукачів роботи. З
них:
- на вільні та новостворені робочі місця працевлаштувалася 571 особа, у т.ч. в
рахунок броні - 6 громадян;
- на дотаційні робочі місця, створені за рахунок коштів Фонду ЗДСС,
42 безробітних (відшкодовано роботодавцям 634,0 тис.грн.);
- шляхом надання одноразової виплати на підприємництво 2 клієнти нашої
служби.
Рівень працевлаштування склав 46,0%, що на 3,7% більше показника
попереднього року.
Заходами активної підтримки (працевлаштування, оплачувані громадські
роботи, професійне навчання) скористалися 1033 безробітних. Рівень охоплення
безробітних активними програмами сприяння зайнятості склав 77,3%.
На організацію громадських робіт між Кролевецьким РЦЗ та підприємствами,
організаціями, установами району укладено 89 договорів, до участі в яких залучено
247 безробітних. Оплата праці за договорами здійснювалася з 3 джерел: за кошти
підприємств, місцевого бюджету та за рахунок коштів Фонду ЗДСС
(170,00 тис.грн.).
Послугами з професійного навчання, перекваліфікації та підвищення
кваліфікації скористалися 171 безробітний. Професійна підготовка здійснювалася з
урахуванням потреб районного ринку праці та вимог роботодавців на різних
навчальних базах області. Рівень працевлаштування після навчання складає 92,8 %.
Фактично створено 557 нових робочих місць (для працівників у юридичних осіб
- 79, для працівників у фізичних осіб–підприємців – 392, для фізичних осібпідприємців – 86). Завдання на рік по створенню нових робочих місць (870 місць)
виконано на 64,0% Ліквідовано 582 робочих місця.
Проблеми у сфері зайнятості:
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- старіння робочої сили.
- спостерігається невідповідність складу безробітних і вільних робочих місць, так як
близько 60% безробітних складають жінки, а ринок праці потребує чоловічої
робочої сили;
- суттєвою проблемою залишається працевлаштування незайнятих громадян, які
мешкають у сільській місцевості, адже розвиток виробництва спостерігається
переважно у місті.
2.3. Соціальний захист населення
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.
Упродовж 2012 року вчасно здійснювалася виплата державних соціальних
допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітямінвалідам: виплачено 27,1 млн. грн. з передбачених на рік 27,1 млн. грн.
Кількість одержувачів державної допомоги сім’ям з дітьми за 2012 рік зросла
до 2828 осіб, сума виплат склала 20,8 млн. грн. (проти 18,4 млн. грн. у 2011 році).
Державну соціальну допомогу отримали 194 малозабезпечені сім’ї. Сума виплат
склала 1,9 млн. грн.(проти 867,8 тис. грн.) Заборгованість з виплати вищезазначених
видів допомог відсутня.
В 6 прийомних сім’ях виховується 13 дітей. Виплати склали 365,4 тис. грн.
(проти 293.8 тис. грн.)
Забезпечено виплату допомоги 3 особам, яким виповнилось 100 і більше років в
сумі 4.3 тис.грн.
На пільгову передплату районної газети „Кролевецький вісник” використано з
районного бюджету 82,5 тис. грн.
Надано матеріальну допомогу учасникам ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС І категорії, дружинам померлих внаслідок аварії, та дитині,
батько якої помер внаслідок Чорнобильської катастрофи, в загальній сумі
2,0 тис. грн.
Призначено субсидію 3635 сім’ї, нараховано субсидій на суму 2,7 млн. грн.,
профінансовано – 3.1 млн. грн. (з урахуванням боргів минулих років ) На підставі
рішень комісій райдержадміністрації, як виняток, субсидію призначено
1103 сім’ям.
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. До Реєстру внесено 11447 осіб, які мають право на пільги.
Постійно вносяться зміни в контингент пільговиків.
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Відбулося 13 засідань комісії по розгляду заяв громадян по призначенню
соціальної допомоги населенню району, розглянуто 66 звернень з питань
призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, кожній з яких надано
дозвіл.
Разову грошову допомогу до 9 Травня отримали 2525 ветеранів війни на суму
741.3 тис.грн.
Створено Централізований банк даних з проблем інвалідності, до якого
занесено 628 осіб, постійно вноситься інформація про інвалідів, які потребують
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, отримання одноразової
матеріальної допомоги. В поточному році 38 інвалідів забезпечено інвалідними
візками, 224 - іншими засобами реабілітації.
На базі територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян Кролевецького району надається близько
40 видів соціальних послуг 990 одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам.
Працює відділення по наданню соціально-побутових послуг для незахищених
верств населення, надано 2888 послуг, із них платних – 1198 на суму 6,0 тис.грн.
Запроваджено мультидисциплінарний підхід по наданню соціальних послуг.
Мультидисциплінарними командами здійснено 6 виїздів, надано 108 послуг
23 особам.
Відкрито «Університет третього віку». В університеті працює два факультети:
основи медицини та здоровий спосіб життя; правознавство.
При комунальній установі “Кролевецький територіальний центр соціального
обслуговування” на базі дошкільного закладу № 10 працює центр соціальної
реабілітації дітей – інвалідів. Фахівцями центру проводяться індивідуальні та
групові реабілітаційні заняття з врахуванням особливості розвитку інвалідів, курс
реабілітації у центрі пройшло 29 дітей-інвалідів. У звітному році на базі установи
втілено проект – переможець Всеукраїнського конкурсу проектів та програм Фонду
сприяння місцевому самоврядуванню «Організація ефективної системи реабілітації
дітей-інвалідів: подаруємо дітям майбутнє», загальною вартістю 417,6 тис.грн. За
кошти гранту придбано автобус ГАЗ 322132-288 для перевезення інвалідів.
Обладнано його для перевезення інвалідів-візочників. Розроблено графік виїздів по
селах, для охоплення реабілітаційними послугами інвалідів сільської місцевості.
Також, за кошти Фонду для проведення навчання дітей-інвалідів та молодих
інвалідів придбано три набори комп’ютерної техніки, ноутбук, телевізор, вебкамеру, спікерфон. Дане обладнання підключене до мережі Інтернет. Діти мають
змогу спілкуватися зі своїми однолітками в соціальних мережах та мережі Skipe,
знаходити необхідну інформацію для навчання. З жовтня розпочаті курси
комп’ютерної грамоти для вихованців центру. Кількість бажаючих пройти курс
реабілітації в центрі за період реалізації проекту збільшилась вдвічі.
2.4. Пенсійне забезпечення
Протягом звітного періоду забезпечено своєчасне фінансування пенсійних
виплат та їх перерахунків, мобілізацію всіх належних до сплати коштів та
скорочення заборгованості до бюджету Пенсійного фонду України в Кролевецькому
районі.
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Станом на 01 січня 2013 року в управлінні на обліку знаходиться
2155 платників, в тому числі: юридичних – 529; фізичних - 1626. У порівнянні з
початком року кількість платників зменшилась на 142 страхувальника за рахунок
призупинення та закриття підприємницької діяльності як юридичних, так і фізичних
осіб.
З усіх джерел фінансування до бюджету управління надійшло 184,8 млн. грн,
що на 17,3 млн.грн. або 10,4% більше, ніж за попередній рік, при цьому власні
доходи склали 55,4 млн.грн. при плановому показнику 57,3 млн.грн., що становить
96,6% запланованої суми. У порівнянні з 2011 роком надходження збільшились на
6,3 млн.грн., темп зростання власних доходів склав 112,8%.
Рівень забезпеченості власними коштами складає 33,5%, або на 0,5% менше
попереднього року.
Станом на 01.01.2013 року на обліку в управлінні перебуває
13078 отримувачів пенсії, з початку року їх кількість зменшилась на 139 чоловік, в
районному центрі пенсію отримують 7291 осіб, в сільській місцевості 5787 громадян.
Середній розмір пенсії станом на 01.01.2013 року становить 1235,14 гривень,
що на 184,52 гривні більше ніж на 01.01.2012 року (1050,62 гривень).
З початку року профінансовано на виплату пенсій та допомог 185,0 млн.грн. У
порівнянні з попереднім роком видатки зросли на 16,8 млн.грн., або на 10,0%.
На 01.01.2013 року до бюджету Пенсійного фонду залишаються не сплаченими
757,6 тис.грн. заборгованості за всіма видами платежів, (основну суму
заборгованості – 645,7 тис.грн. має ДП ДАК "Хліб України" "Кролевецький
комбінат хлібопродуктів").
Упродовж
звітного
періоду
проводилась
системна
інформаційнороз’яснювальна робота з висвітлення актуальних питань державної політики в галузі
соціального захисту населення, забезпечувалось оперативне, доступне і змістовне
інформування громадян про розвиток пенсійної системи, новації вітчизняного
пенсійного законодавства.
2.5. Охорона праці
В галузі охорони праці головним завданням є забезпечення підвищення рівня
промислової безпеки та охорони праці в районі шляхом створення належних,
безпечних і здорових умов праці працівників підприємств, установ і організацій всіх
форм власності та видів діяльності.
При здійсненні наглядової роботи, проведено 62 обстеження підприємств та
організацій району. Виявлено 744 порушення 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
124 посадові особи, спеціалісти та підприємці, які використовують найману працю.
3. Гуманітарна сфера
Розвиток особистості, задоволення її потреб – один із основних напрямків
роботи районної державної адміністрації. Для втілення стратегічних завдань у
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гуманітарній
сфері
забезпечується неухильне
дотримання
правових,
економічних та організаційних засад і гарантій для особистості; забезпечення
якісної і доступної освіти, медицини, розвиток культури і духовності, фізкультури
та спорту.
3.1. Охорона здоров’я населення
Незважаючи на складну фінансову ситуацію, збережено мережу комунальних
закладів охорони здоров’я.
У звітному періоді зберігаються позитивні тенденції розвитку галузі. На
охорону здоров`я затверджено з урахуванням змін 26,7 млн.грн., профінансовано
26,1 млн.грн., або 97,8 %.
На протязі року центральній районній лікарні додатково виділялись кошти з
районного, обласного та державного бюджетів на поліпшення матеріально-технічної
бази, в тому числі: з районного бюджету – на придбання медапаратури
(2 електрокардіографи) 45,0 тис.грн., з державного – на придбання санітарного
автомобіля 145,4 тис.грн., проведення реконструкції будівлі гуртожитку під
житловий будинок на 16 квартир по вул.В.Інтернаціоналістів, 25 для лікарів
3804,0 тис.грн., проведення капітальних ремонтів в поліклініці та бактеріологічній
лабораторії, кімнат гігієни у стаціонарних відділеннях – 280,63 тис.грн.
За рахунок коштів інвестора ТОВ «Кролевець-Агро» придбано санітарний
автомобіль для Кролевецької ЦРЛ вартістю 145,4 тис.грн.
За кошти сільських бюджетів придбано пересувну стоматустановку вартістю
46,3 тис.грн. для обслуговування жителів району, проведено поточні ремонти в
сільських закладах охорони здоров`я, закуплено медикаменти та медичні засоби,
паливно-мастильні матеріали.
Демографічна ситуація в районі дещо покращилась, але залишається
складною. Рівень народжуваності складає 8,6%0 (на рівні минулого року). Знизився
рівень загальної смертності населення і склав 18,5%0 проти 17,75%0.
На базі Кролевецької центральної районної лікарні пройшли інтернатуру
випускники вищих медичних закладів, які навчались на контрактній основі. Згідно
«Районної комплексної програми по навчанню молоді на базі вищих медичних
закладів України на 2010-2015 роки», оплата навчальним закладам за 4-х лікарівінтернів за спеціальностями «анестезіологія» та «неврологія» здійснювалась за
рахунок коштів районного бюджету, використано коштів в сумі 32,9 тис.грн. З
лютого місяця після закінчення інтернатури приступив до роботи лікар-невролог, з
серпня – 2 лікарі-анестезіологи, що навчались на контрактній основі, а також лікарі,
які проходили інтернатуру на бюджетній основі, серед яких: отоларинголог,
інфекціоніст, анестезіолог, стоматолог.
Слід зауважити, що існує проблема удосконалення системи охорони здоров’я.
Фінансування лікувальних закладів не відповідає їх потребам, що негативно впливає
на стан їх матеріально-технічного забезпечення. Актуальним залишається питання
подальшого розвитку первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню,
кадрова ситуація, особливо в сільській місцевості, відсутність житла для молодих
спеціалістів.
З метою розвитку первинної медико-санітарної допомоги, наближення
медичної допомоги до кожної людини за рахунок розмежування медичних послуг за
рівнями: первинної та вторинної рішенням сесії районної ради шостого скликання
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від 26.12.12 року «Про створення відділення первинної медико-санітарної
допомоги у складі Кролевецької центральної районної лікарні», в структурі лікарні
створено відділення первинної медико-санітарної допомоги, яке працює з 01.01.2013
року.
Лікарня плідно співпрацює з Кролевецькою лікарняною касою. Станом на
01.01.2013 р. в лікарняній касі налічується 3037 членів, проліковано 771 осіб на суму
419,2 тис.грн. Лікарняною касою придбане та передане лікарні фізіотерапевтичне
обладнання на суму 24,3 тис.грн.
3.2. Підтримка дітей та молоді
У рамках реалізації спільного українсько – польського проекту «Нова генерація:
відкриття молодіжної ініціативи в рамках побратимської співпраці» («NGO – 2012»)
метою якого є розвиток можливостей молоді для самореалізації та досягнення
успіху у житті, поліпшення інфраструктури консультаційних та освітянських
послуг, просування іміджу громади міста та району, встановлення молодіжних
контактів та можливості для реалізації спільних практичних ініціатив, відбулися
дружні візити молоді до України та Польщі. Намічено подальші шляхи до розвитку
та співпраці.
Визначена мережа оздоровчих закладів усіх типів. У 26 пришкільних таборах
оздоровилося 1335 дітей. На базі позашкільних установ району у профільних таборах
послугами відпочинку охоплено 253 дітей. У заміському оздоровчому таборі
«Ластівка» протягом трьох змін відпочило 270 дітей.
На базі Кролевецької ЦРЛ, у дитячому відділенні, у відпочинковому таборі
протягом чотирьох змін оздоровлено 53 дітей, які знаходяться на диспансерному
обліку, з них 11 дітей – інвалідів.
На відпочинок та оздоровлення до МДЦ «Артек» та ДП УДЦ «Молода гвардія»
направлено 23 дітей пільгових категорій.
На дитячій оздоровчій базі «Мрія» м.Одеси відпочивало 12 дітей.
Протягом двох тематичних змін у наметовому таборі «Сузір’я» у с.Слоут
Глухівського району відпочило 18 дітей пільгових категорій.
Загалом, оздоровчо-відпочинковими послугами охоплено 2002 дітей, що
складає 65,9 % від загальної кількості.
Проведено районний конкурс „Кролевецька красуня 2012”, в якому взяли
участь талановиті дівчата району.
Станом на 01.01.2013 року посвідченнями батьків багатодітної родини
забезпечено 237 сімей району, посвідченнями дітей багатодітної родини –
438 дітей.
Кролевецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з
нагоди відзначення Міжнародного дня сім’ї провів зустріч громадськості з
представниками влади, прийомними батьками, щоб привернути увагу представників
влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, ЗМІ, представників
бізнесу і громадськості до життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування та з метою популяризації такої форми виховання дітей як прийомна
сім’я.
На первинному обліку перебуває 69 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. З них 40 влаштовані під опіку та піклування, 19 – в
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прийомні сім’ї та будинки сімейного типу, 11 – перебуває на повному
державному утриманні (в школах-інтернатах - 6). Сімейними формами охоплено
85,5 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ( по області –
82,3%).
Протягом року на первинний облік дітей, які залишились без батьківського
піклування, було взято 12 дітей. З них: 6 – влаштовано під опіку та піклування, 4 –
до прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу, 1 – усиновлено, 1 – на
навчання до професійно – технічного закладу.
Станом на 01.01.2013 року у районі функціонує 6 прийомних сімей, у яких
виховується 13 прийомних дітей, за звітний період створена одна прийомна сім’я.
Сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, надається адресна
допомога: часткове забезпечення одягом, взуттям, забезпечення шкільним
приладдям до нового навчального року, оздоровлення дітей, надання соціальнопедагогічних, юридичних консультацій батькам з метою повернення дітей в
біологічну сім’ю.
3.3.Сучасна та якісна освіта
У 2012-2013 навчальному році в районі функціонує 29 денних та одна вечірня
загальноосвітня школа, 18 дошкільних навчальних закладів.
Педагогічну діяльність у закладах району здійснюють 755 педагогів. Високій
фаховий рівень педагогів дає позитивні результати у роботі з обдарованою
учнівською молоддю яка зайняла перше місце серед районів області в ІІІ етапі
олімпіад з базових дисциплін у 2011-2012 н.р. Із 64 учнів-учасників, які є
представниками 6 міських та однієї сільської школи, 31 є переможцем, здобуто 48
призових місць у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, в ІV етапі взяло
участь 4 учнів, призові місця здобули 3 учасників.
За результатами ІІІ, ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та
спортивних змагань 3 учні отримують стипендію голови Сумської обласної
державної адміністрації, 31 учень – стипендію голови районної державної
адміністрації.
Забезпечується реалізація вимог щодо охоплення навчанням дітей шкільного
віку. Високим є показник здобуття повної загальної середньої освіти. Всі
випускники 9 класів продовжують навчання у різних типах навчальних закладів.
Перевага віддається навчанню у загальноосвітніх школах (майже 80 відсотків).
Забезпечується комплексний підхід до належного вирішення питань соціальнонезахищеної категорії дітей. Всі вони взяті на облік і перебувають під постійною
увагою.
Гаряче харчування отримують 2759 учнів (90,4 %). З районного бюджету для
харчування дітей дошкільного та шкільного віку пільгових категорій виділено
751,4 тис.грн.
Забезпечена ефективна робота по підготовці котелень до осінньо-зимового
періоду. Проведено моніторинг стану котельного обладнання, труб, приладів
передачі та обліку тепла.
По результатах тендерної процедури на закупівлю дров до установ відділу
освіти завезено 4450 м, що забезпечує мінімальну потребу в твердому паливі на
опалювальний період на 100%.
Поступово поліпшується матеріально-технічна, методична база закладів освіти.
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Реалізується державна комплексна програма комп’ютеризації навчальних
закладів. Придбано комп’ютерні класи для Реутинської, Тулиголівської,
Мутинської, Кролевецької №7 загальноосвітніх шкіл, Добротівського та
Локнянського НВК.
За програмою «Шкільний автобус» за рахунок державного бюджету
централізовано отримано два шкільні автобуси для Реутинської загальноосвітньої
школи та Червоноранківського НВК.
Для дошкільних закладів придбані дитячі меблі на суму 93,79 тис. грн.
Встановлені дитячі майданчики в Кролевецькому НВК №4, Кролевецьких ЗОШ
№2,6, К Центральній районній лікарні, 2- в місті (міській парк, проспект Миру),
Бистрицькому НВК, Мутинському ДНЗ, Тулиголівському ДНЗ, три одиниці
ігрового обладнання для майданчика Обтівського ДНЗ.
Навчальні заклади отримали 27 класних дошок. Вирішується питання
обладнання для медичних кабінетів, технологічного обладнання для шкільних
їдалень опорних шкіл на суму 86 тис.грн.
Проведено ремонт внутрішньої системи теплопостачання Кролевецьких ДНЗ
№9, 10, Дубовицького ДНЗ, частковий ремонт водогінної системи міських
дошкільних закладів №6, №9 та №10. Замінено насос в котельні Дубовицького ДНЗ,
50 метрів теплотраси Локнянського НВК. Замінено опалювальні котли в
Мутинському та Обтівському ДНЗ.
Облаштовано внутрішні санвузли у Дубовицькій, Тулиголівській ЗОШ,
Яровському, Бистрицькому та Локнянському навчально-виховних комплексах.
Повністю збережено мережу закладів позашкільної освіти (6 закладів): районні
станції юних техніків, туристів, натуралістів, Будинок дітей та юнацтва, ДЮСШ,
дитячий оздоровчий табір «Ластівка». Збережено різнопрофільність позашкільних
навчальних закладів: художньо-естетичний, науково-технічний, фізкультурноспортивний, що дає можливість розвивати творчі здібності та охопити додатковою
освітою близько 2,5 тис. дітей та підлітків.
Дошкільним вихованням охоплено 1368 дітей. Впродовж трьох останніх років
відмічається позитивна тенденція до зростання показника охоплення дітей
дошкільною освітою. На сьогодні він становить 79%.
Діти п’ятирічного віку стовідсотково охоплені дошкільною освітою.
На сьогодні найголовнішими питаннями в галузі освіти є оптимізації мережі
закладів освіти. забезпечення закладів фахівцями, кадрова політика на перспективу;
зміцнення матеріально-технічної бази.
3.4. Фізична культура і спорт
Відповідна робота проводилась по створенню належних умов для задоволення
потреб населення у зміцненні здоров’я, фізичного та духовного розвитку
особистості, сприянню розвитку дитячо-юнацького, резервного спорту.
В районі збережено мережу фізкультурно-спортивних клубів різних форм
власності та спрямованості, спортивних позашкільних закладів спортивного
профілю. До занять спортивною та фізкультурно-оздоровчою роботою залучено
більше 6,0 тис. осіб, з них - понад 950 дітей, підлітків та молоді..
На проведення 36 фізкультурно - спортивних заходів, у яких задіяно більше
3,5 тис. чоловік, з районного бюджету було використано 68,6 тис. гривень. На
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проведення учбово-спортивної роботи та придбання
спортивного
інвентарю
дитячо-юнацькою спортивною школою використано 38,4 тис.грн.
Збірні команди району успішно виступали на всеукраїнських та обласних
змаганнях з легкої атлетики, баскетболу, дзюдо, футболу, шашок, пауерліфтингу,
спортивного туризму, спортивного орієнтування, авіамодельного спорту та
радіоспорту.
Збірна команда школярів району вдруге виборола ІІІ загальнокомандне місце
у обласних спортивних іграх серед школярів.
Вшосте збірна команда вихованців Кролевецької СШ №3 стала переможцем
ІІІ (обласного) та учасником ІV етапу Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного
фестивалю школярів України «Козацький гарт».
Вихованці станції юних техніків ставали чемпіонами та призерами
міжнародних, всеукраїнських та обласних змагань з авіамодельного спорту та
радіоспорту.
Ничипорук Ельвіра – вихованка районної станції юних техніків у 2012 році
ставала неодноразовою чемпіонкою чотирьох етапів Кубку Європи, які проходили в
Україні та Болгарії, з березня 2012 року їй виплачується стипендія голови районної
державної адміністрації.
У лютому та грудні пройшли чемпіонат та Кубок України зі спортивного
орієнтування на лижах.
Проведено капітальні ремонти підлоги спортивного залу Литвиновицької
ЗОШ, капітальний ремонт спортивних ігрових майданчиків з синтетичним
покриттям по місту, асфальтовано баскетбольний майданчик по вул. Осипека, 15.
Значну допомогу у вирішенні цих питань загальноосвітнім закладам надали органи
місцевого самоврядування, виділивши субвенцію з місцевих бюджетів у розмірі
90,5 тис. грн., по місту всі роботи були профінансовані за рахунок міського
бюджету.
3.5. Розвиток культури і туризму
Збережена мережа закладів культури району. Матеріально-технічна база
укріплюється та поповнюється шляхом проведення ремонтів, придбання музичної
апаратури, меблів, оргтехніки, театральних костюмів (903,4 тис. грн., з них на
ремонтні роботи приміщень закладів галузі - 598,6 тис. грн.).
Сума коштів, витрачених на проведення культурно-мистецьких заходів в
районі в 2012 році, складає 155,5 тис. грн.
Минулий рік був плідним та насиченим на культурно-мистецькі заходи
районного, обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів - участь у
фестивалях та конкурсах, творчих зустрічах у містах України, Росії, Білорусії.
Стали вже традиційними відзначення річниці Перемоги у Великій Вітчизняній
війні, районне фольклорне свято „Купальські передзвони на хвилях Есмані”,
Міжнародний
літературний
фестиваль
„Кролевецькі
рушники”,
Хрестовоздвиженський ярмарок, які проведені в оновленому форматі з залученням
громадськості: учнівської молоді, територіальних громад, земляків.
Яскравою подією для кролевчан став імпровізований парад партизанських
військ, присвячений 70-ій річниці реальної історичної події, який відбувся в селі
Дубовичі.
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В реконструкції параду та бою партизанів з німецькими військами взяли
участь клуби військово-історичної реконструкції з міст Київ, Суми, Конотоп,
Житомир, Лубни, Кролевець, а також навчальні заклади та територіальні громади
міста та сіл району.
Міжнародний літературно-мистецький фестиваль „Кролевецькі рушники”
проходив з 12 по 16 вересня. В рамках фестивалю відбулись Міжнародний конкурс
пісенної творчості „Мелодії вічності” за участю солістів-вокалістів, ансамблів
України та зарубіжжя; виставки кролевецького рушника та робіт майстрів
районного осередку прикладного мистецтва кролевецького ткацтва; персональна
виставка ікон майстра вишивки М. Калюка; виставка виробів ужиткового мистецтва;
творчі зустрічі в селах району; творча зустріч видатних земляків Кролевеччини
„Заради звершення добра”; гала-концерт „Салют фестивалю” за участю народних
артистів України Михайла Поплавського та Олександра Пономарьова, гала-концерт
„Рушникова душа України”, молодіжна акція представників байкерського руху
„Єднай у дружбі всіх нас, фестивалю!” Хрестовоздвиженський ярмарок.
В ярмарку взяли участь товаровиробники, майстри народно-ужиткових
промислів, сільські територіальні громади, підприємства та організації міста.
Справжнім святом для кролевчан та гостей фестивалю став мотокрос на Кубок
м. Кролевець, організований за підтримки народного депутата України
Деркача А.Л.
Протягом року тривав районний етап обласного культурно-мистецького
фестивалю „Талантами уславлена земля – це рідна Сумщина моя!”, з проведенням
якого значно активізувалась робота сільських закладів культури, святкування Днів
села.
Кролевецька районна бібліотека, дитяча бібліотека, міська бібліотека №1 та
Ярославецька сільська бібліотека стали переможцями в третьому раунді проекту
„Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до
Інтернету” в програмі „Бібліоміст”. Бібліотечні заклади отримали 15 комп’ютерів з
ліцензійним забезпеченням, 4 принтери, 4 сканери, 15 комплектів вебкамер з
мікрофонами та навушниками і необхідне для цього обладнання. Протягом трьох
років користувачі бібліотек матимуть унікальну можливість безкоштовно
використовувати доступ до Інтернету.
Завершились роботи по ремонту садибного будинку Огієвських та
оформлення експозиції Музею Кролевецького ткацтва.
3.6. Інформаційний простір
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 4,5 тисячі примірників.
Ліцензію на мовлення Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення має Кролевецьке радіомовлення, яке як відділ входить до складу
редакції районної газети. Три 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
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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.
Газета виходить раз на тиждень на 12 сторінках. Поліпшилась якість газети, її
естетичний вигляд, інформаційна насиченість. В засобах масової інформації району
постійно висвітлюються приклади співпраці місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства:
громадські організації „Кролевецька районна рада ветеранів війни та праці
України”, „Союз. Чорнобиль. України”, Спілка ветеранів – афганців, Товариство
Червоного Хреста, „Кролевецька районна лікарняна каса”.
Проводяться консультації з громадськістю щодо найважливіших питань
розвитку району, вирішення актуальних питань життєзабезпечення населення.
Відбулось 6 засідань „круглих столів” з питань: „Соборна Україна: від ідеї до
життя” з нагоди відзначення Дня Соборності України та „Військово - патріотичне
виховання молоді і увіковічення пам’яті партизан – підпільників Кролевеччини –
потреба сьогодення ” до 70 – річчя партизанського параду в селі Дубовичі,
„Конституція – новий відлік часу”, „Кролевеччина в роки Великої Вітчизняної
війни”, „Обговорюємо проект Концепції гуманітарного розвитку України”.
Активно працює громадська рада при Кролевецькій районній державній
адміністрації, за звітний період проведено 4 засідання.
Традиційними на Кролевеччині стали інформаційні дні з питань державної та
регіональної політики, виконання місцевих програм соціально-економічного
розвитку та основних заходів щодо розвитку території. Відповідно до
розпорядження голови РДА вони проводяться двічі на місяць другого та четвертого
четверга.
3.7. Громадянське суспільство
В цілому громадський сектор району розвивається, представники
громадськості активно залучаються до формування та реалізації державної політики
в районі.
На Кролевеччині зареєстровані й діють 60 районних організацій політичних
партій, 38 громадських організацій 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.
Представники об’єднань громадян входять до складу консультативнодорадчих органів при районній державній адміністрації: громадської ради при
райдержадміністрації та районної ради Українського козацтва.
Проводяться консультації з громадськістю щодо найважливіших питань
розвитку району, вирішення актуальних питань життєзабезпечення населення,
засідання „круглих столів”, громадські слухання.
На сьогодні на території району діє 30 релігійних громад, налагоджена
співпраця з релігійними громадами для унеможливлення негативних проявів у
релігійному
середовищі.
Забезпечено
стабільність
міжконфесійного
взаєморозуміння, співробітництво організацій різних віросповідань. За
безпосередньої участі райдержадміністрації та підтримки народного депутата

24

України
А.
Деркача
завершено будівництво храму Свято - Успенської
церкви в мікрорайоні Андріївна.
Делегації району прийняли активну участь у роботі обласної виставки
„Енергозбереження та енергоефективність”, ХІІ Міжрегіонального універсального
оптово-роздрібного Курського Коренського ярмарку, Національного Сорочинського
ярмарку, ІХ Міжнародної універсальної виставки міжрегіональної і
зовнішньоекономічної співпраці „Слобожанський міст - 2012”, обласного
агропромислового ярмарку „Агро-Сумщина-2012”та багатогалузевому ярмарку
Еврорегіону „Ярославна” Російська Федерація..
Конструктивне співробітництво районної державної адміністрації з органами
місцевого самоврядування дало змогу сконцентрувати зусилля на розв’язання
найголовніших проблем соціально-економічного розвитку району.
І надалі, основними напрямками роботи районної державної адміністрації
будуть: сприяння підвищенню якості життя в умовах ринкової економіки,
здійснення комплексу заходів по соціальному захисту населення, забезпечення
досягнення позитивних зрушень в економіці району.

