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Вступ
Звіт голови районної державної адміністрації - це можливість підвести
підсумки спільних зусиль влади і громади у формуванні благополуччя жителів, у
виконанні соціальних програм. У звіті висвітлено найактуальніші питання соціально
– економічного і культурного розвитку, на вирішення яких були спрямовані зусилля
виконавчої влади у звітному періоді.
Робота структурних підрозділів районної державної адміністрації базувалася на
завданнях, визначених Президентом України П.О.Порошенком, а реалізація
здійснювалась шляхом виконання програми економічного і соціального розвитку,
наповнення районного бюджету, підтримки малозабезпечених верств населення,
забезпечення стабільної суспільної ситуації та вирішення інших важливих питань
життєдіяльності району.
Враховуючи широкий спектр повноважень районної державної адміністрації та
розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, мною та
посадовими особами райдержадміністрації послідовно здійснювались заходи,
спрямовані на забезпечення діяльності всіх галузей району.
Безперечно, рамки звіту не дають можливості здійснити детальний аналіз
роботи, зупинюсь лише на основних аспектах діяльності райдержадміністрації.
1. Промисловість
Промисловість - це галузь економіки району, від рівня розвитку якої залежить
розвиток району, наповнення бюджету, життєвий рівень населення.
В районі працює 9 промислових підприємств різних форм власності:
ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України” „Кролевецький комбінат
хлібопродуктів”, ТОВ „АрмаПром”, підприємство об’єднання громадян
Кролевецьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих,
ПрАТ „Кролевецький завод силікатної цегли”, ТОВ „Укрсанліт”, КП „КРКП”
„Акватермо", КП „Кролевецьводоканал”, ТОВ «Арма-С», ТОВ «Дубовицький завод
сільгосптехніки», які забезпечують роботою більше 900 мешканців району.
Промислові підприємства району виробляють різноманітний асортимент
продукції: борошно, висівки, пиломатеріал, цвях декоративний, вузли та деталі до
залізничного транспорту, трубопровідну арматуру, сантехнічні вироби, надають
різноманітні послуги.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) склав
84,9 млн. гривень, що становить 101,8% до минулого року.
Суттєвий внесок у загальні результати промислової діяльності внесли ТОВ
«АрмаПром», частка якого в загальному обсязі реалізованої промислової продукції
району складає 29%, філія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація
України» «Кролевецький комбінат хлібопродуктів» - 25%, ТОВ «Укрсанліт» - 18%.
Забезпечили зростання обсягів реалізації промислової продукції майже всі
підприємства, крім підприємства об’єднання громадян Кролевецького учбововиробничого підприємства УТОС.
Промислова продукція реалізується не лише в Україні, а і за її межами. На
експорт відправляється продукція машинобудування та вироби з деревини. Країни –
експортери: Нідерланди, Чехія, Казахстан та інші. Частка експорту в обсязі
реалізованої продукції становить 45%.
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Промисловими підприємствами за рахунок
власних
коштів
освоєно
капітальних інвестицій в основний капітал в сумі 2 млн. гривень.
У лісовій галузі працюють два підприємства: державне підприємство
«Кролевецьке
лісомисливське
господарство»
та
дочірнє
підприємство
«Кролевецький агролісгосп», які займаються виробництвом пиломатеріалів,
паркету, заготовок пиляних, дошки для підлоги, зовнішньої обшивки та іншої
продукції. Обсяг реалізованої продукції зріс на 27% до минулого року. Оснащеність
сучасним обладнанням, професійність персоналу, використання якісної сировини
дають можливість виготовляти та реалізовувати продукцію не тільки на внутрішніх
ринках країни, а і на ринках країн ближнього (Латвія, Литва) та дальнього
зарубіжжя (Німеччина, Франція, Італія, Туреччина, Нідерланди). У галузі працює
342 робітника. Підприємства постійно вкладають власні кошти в розвиток
матеріально-технічної бази. Обсяг інвестицій склав 8,8 млн. гривень. ДП
«Кролевецьке лісомисливське господарство» придбало та встановило лінію з
переробки деревини та сушильну камеру.
2. Агропромисловий комплекс
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.
Із загальної площі 128,4 тис.га., яку займає район, сільськогосподарські угіддя
складають78,0 тис.га. (61%), з них рілля – 46,2 тис.га.
На території району працюють 22 сільськогосподарських підприємства,
18 фермерських господарств, 1 сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
та одне сільськогосподарське комунальне підприємство.
По всіх категоріях господарств вироблено валової продукції на суму
326,6 млн.грн., що складає 89% до попереднього року, з неї продукція рослинництва
– 254,0 млн.грн., продукція тваринництва – 72,6 млн.грн. Із загальної суми, по
сільськогосподарських підприємствах вироблено 209,3 млн.грн. продукції (94, % до
2014 року), з неї продукція рослинництва – 184,7 млн.грн, продукція тваринництва –
24,6 млн.грн.
У звітному періоді по всіх категоріях господарств знаходилось в обробітку
36,8 тис.га., що 1,6 тис.га більше попереднього року.
Збільшення відбулось за рахунок додаткового залучення ріллі новоствореними
фермерськими господарствами «Надія-Плюс-Агро» - 364га, «Любитове» - 38га,
ТОВ «Княжне поле» - 91га, ТОВ «Дубовичі» - 302га, ТОВ «Кролевецький
комбікормовий завод» - 321 га, ТОВ «Кролевець-Агро» - 151 га та інші.
По всіх категоріях господарств в структурі посівних площ зернові та
зернобобові культури займали 21190 га (58%), технічні культури - 8115га(22%),
картопля та овочі - 3763 га (10%), кормові культури - 3673га (10%).
Сільськогосподарські підприємства перевагу надавали зерновим та
зернобобовим культурам – 19820 га (68,5%), що на 12% більше 2014 року, зменшені
посівні площі технічних культур на 2005 га і складають 8021 га (27,7%), картопля та
овочі – 22 га (0,1%), кормові культури – 1085 га (3,7%).
Серед зернових культур найбільшу питому вагу займають посіви кукурудзи на
зерно – 11462 га (58%). Серед технічних культур найбільше посіяно соняшнику –
4298 га (54%).
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Валовий
збір
зернових
та зернобобових
культур
по
сільськогосподарських підприємствах склав 111,4 тис.тонн, що на 3,7 тис.тонн
більше попереднього року. Урожайність становить 56,1 ц/га , що на 13,6 ц/га менше.
Валовий збір соняшнику - 14,5 тис.тонн, що на 100 тонн більше. Урожайність - 35,3
ц/га ,що на 5,9 ц/га більше 2014 року.
Складна ситуація спостерігається в тваринництві, де кардинально необхідно
змінювати державну політику в сторону підтримки виробників тваринницької
продукції. В структурі валової продукції сільського господарства виробництво
продукції тваринництва займає лише 12 %, хоча всі розуміють, що розвиток даної
галузі забезпечує більш-менш рівномірне надходження обігових коштів протягом
року.
Розвитком даної галузі займається 8 сільгосппідприємств району. Крім того, на
території району здійснює свою виробничу діяльність ССК «Ярославна» та має
підсобне господарство Будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів.
Дані підприємства надають перевагу розвитку молочного скотарства. Станом
на 01.01.2016 року в сільгосппідприємствах району утримується 4617 голів великої
рогатої худоби (-397 голів до попереднього року), в тому числі – 2577 голів корів
(-36 голів).
За звітний період сільгосппідприємствами району вироблено 8447 тонн молока
(-685 тонн до 2014 року), вирощено 325 тонн м’яса (-66 тонн).
Галузь свинарства збережена в двох господарствах, а саме: СТОВ «Агроком»,
Будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, в яких станом на
01.01.2016 утримується 110 голів свиней.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, зайнятого в сільському
господарстві, склала 2055 грн., що на 20 % більше минулого року.
Про сприятливі умови для створення та функціонування суб’єктів
господарювання на території району свідчить інвестиційна активність
сільськогосподарських підприємств. В основний капітал агропромислового
комплексу залучено інвестицій на суму 29,8 млн .грн., в тому числі на придбання
сільськогосподарської техніки - 29,5 млн.грн.
Загальний розмір орендної плати до договорів оренди склав 18,7 млн.грн.
Виплачено орендної плати за оренду земельних паїв в сумі 12,5 млн.грн.(67%).
Середній розмір орендної плати становить 2,6 % вартості нормативної грошової
оцінки землі. Договори оренди землі зі ставкою 3 % і більше займають 81 %
загальної кількості договорів.
В районі працює один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
«Мутинчанка» на території Мутинської сільської ради . Дане підприємство надало
послуг по водопостачанню на суму 119,4 тис.грн.
3. Бюджет
Чітко визначена та правильно організована робота щодо наповнення бюджету
дозволила забезпечити його виконання.
До Зведеного бюджету України надійшло 81 млн. гривень податків при
прогнозному завданні 76,5 млн. гривень, що становить 105,9% його виконання. В
порівнянні з 2014 роком сума надходжень збільшилась на 25,1 млн. гривень.
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В загальній сумі надходжень Державний бюджет становить 33%. До
Державного бюджету перераховано 26,8 млн. гривень, що у 2,2 рази більше
показника попереднього року.
Основними резервами наповнення та ефективності використання коштів
місцевих бюджетів є ефективне використання земельних ресурсів, погашення
заборгованості до бюджетів, легалізація тіньової зайнятості та тіньової заробітної
плати.
Власні та закріплені доходи загального фонду зведеного бюджету району
збільшились на 15,4 млн. гривень або на 49,1% у порівнянні з 2014 роком і склали
46,8 млн. гривень.
Рівень виконання власних та закріплених доходів загального фонду зведеного
бюджету району – 111,6 % до доведеного контрольного показника МФУ.
При цьому, основним бюджетоутворюючим джерелом наповнення районного
бюджету, як і в попередні роки, залишається податок на доходи фізичних осіб, доля
якого у загальних надходженнях загального фонду зведеного районного бюджету –
60 %.
Всіма самостійними бюджетами району 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, забезпечено виконання затверджених планових
показників звітного періоду. У власних надходженнях загального фонду найбільшу
питому вагу займає податок з доходів фізичних осіб та плата за землю з юридичних
та фізичних осіб.
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 в бюджетних закладах району на 01.01.2016 року по заробітній платі
та енергоносіях відсутня.
4. Інвестиційна діяльність
Район має всі можливості для інтенсивного інвестування економіки. Місцева
влада прагне сприяти тому, аби інвестори якомога більше цікавилися нашою
Кролевеччиною.
За рахунок усіх джерел фінансування освоєно підприємствами та організаціями
всіх форм власності 141,1 млн. гривень інвестицій в основний капітал, що
на 60% більше, ніж за 2014 рік.
Кошти направлено на заходи з енергозбереження, реконструкцію систем
водопостачання і теплопостачання, технічне переозброєння і реконструкцію
підприємств, придбання техніки, що є підґрунтям економічного зростання регіону.
На проведення енергозберігаючих заходів освоєно 0,9 млн. гривень
капітальних інвестицій з бюджетів різних рівнів.
Основним джерелом інвестування, як і раніше, залишаються власні кошти
підприємств та організацій.
На території с. Алтинівка продовжується будівництво елеватора та
комбікормового заводу зовнішнім інвестором.
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В районі всіма забудовниками за рахунок різних джерел фінансування
введено в експлуатацію 3036 кв. метрів загальної площі житла, що на 1376
кв. метрів більше попереднього року.
5. Споживчий ринок
Споживчий ринок району характеризується розвитком інфраструктури,
достатнім рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту та пропозицій,
відсутністю товарного дефіциту. Збережено тенденцію до зростання мережі
підприємств роздрібної торгівлі та закладів ресторанного господарства, що сприяє
формуванню ефективної торгівельної інфраструктури.
У звітному періоді в районі відкрито та відновлено роботу 7 закладів
роздрібної торгівлі загальною торговельною площею 260 кв. метрів, одного закладу
ресторанного господарства та одного закладу побутового обслуговування.
На продовольчому ринку міста для постійної торгівлі безпосереднім
товаровиробникам виділено 345 місць, що становить 40 % від загальної кількості
місць на ринку.
6. Регуляторна політика та підприємництво
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 291 регуляторний акт, з них 86 – прийнято у звітному
році, у тому числі: 78 – сільськими радами, 8 - міською радою.
В районі зареєстровано 1364 суб’єкта малого бізнесу, у тому числі:
108 малих підприємства, 1256 фізичних осіб. Фізичні особи складають 92 % від
загальної облікової кількості. Кількість малих підприємств на 10 тисяч наявного
населення в районі складає 28 одиниць.
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 близько 14,9 млн. гривень.
До Дня підприємця проведено конкурс «Кращий підприємець року»,
переможців нагороджено дипломами та цінними подарунками.
Суб’єктами малого і середнього бізнесу за звітний період сплачено до
зведеного бюджету України податків і зборів в сумі 8,35 млн. гривень, що на 19,3%
більше попереднього року.
7. 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.
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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.
Частково проведено капітальний ремонт магістрального водогону водозабору
вул. Олімпійська, використано 255,2 тис.грн. За кошти Деспро придбано два насоси
ЕЦВ, шафу керування та 211 метрів глибинного кабелю для заміни діючого
обладнання.
Відремонтовано 21 водозабірну колонку по місту.
Виконані роботи по ремонту водогонів на території Ленінської сільської ради
(50,0 тис.грн.) та Литвиновицької (180,0 тис.грн.).
Проведено ремонт надбудови криниці с. Реутинці, 3 криниць с. Дубовичі
(21,0 тис.грн.), 3 криниць с. Ярославець (21,0 тис.грн.), почищено та відремонтовано
Дубовицьку криницю.
Виконано капітальний ремонт житлових будинків на суму 128,8 тис.грн.
(ремонт електричних, водопровідних мереж, покрівель).
За рахунок коштів сільських бюджетів відновлено зовнішнє освітлення:
с.Алтинівська - в сумі 39,7 тис. грн., с. Добротове - в сумі 26,0 тис. грн.
Виконано капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицям РадянськаЧехова (275,9 тис. грн.), ямковий ремонт пр.Миру, бул Шевченка, вулиць 8 Березня,
І.Франко, Роменця, Комуністична, Червоноармійська, Горького, Тельмана,
Свердлова, Червоноранківська (282,4 тис.грн.).
На відновлення зовнішнього освітлення міська рада витратила 160,7 тис.грн.,
сільські ради придбали та встановили 134 світильника, відновили 13 км
електромереж на суму 135,7 тис.грн.
Забезпечено виконання робіт по встановленню шаф обліку, мереж та
освітлювальних засобів по: Алтинівській (29,3 тис. грн.), Дубовицькій (4,7 тис.грн.),
Добротівській (29,1 тис. грн.), Обтівській (5,6 тис. грн.), Яровській (16,5 тис. грн.),
Ярославецькій (52,5 тис. гривень) сільськім радам. По місту на технічне
обслуговування електромереж вуличного освітлення використано 160,7 тис. грн.,
проведено ремонт ліхтарів, заміна лампочок, ремонт та обслуговування таймерів.
В рамках проведення безстрокової акції за чисте довкілля відновлено та
приведено в належний естетичний і санітарний стан майдани, сквери та парки,
дитячі спортивні майданчики, кладовища, пам’ятники. Заходами всеукраїнської
акції охоплено 66 сільських населених пунктів, в тому числі місто Кролевець. В
акції прийняло участь 5460 чоловік та долучились 95 підприємств, установ і
організацій.
8. Енергозабезпечення та енергозбереження
Рівень економічного розвитку будь-якого регіону в теперішній час
визначається ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів.
Заборгованість споживачів перед ПАТ „Сумиобленерго” збільшилась на
279 тис. гривень до початку року і станом на 01.01.2016 року склала
2,7 млн. гривень.
Заборгованість споживачів перед ПАТ „Сумигаз” збільшилася на 8,1 млн.
гривень до початку року і станом на 01.01.2016 року склала 9,6 млн. гривень.
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Заборгованість за спожитий газ КП «КРКП
«Акватермо»
перед
ПАТ
«Нафтогаз України» станом на 01.01.2016 складала 46,3 тис. гривень.
З метою економного витрачання енергоресурсів проведено:
- дообладнання існуючої газової котельні загальноосвітньої школи №2
твердопаливними котлами за рахунок районного бюджету (270 тис.грн.)
- дообладнання існуючої газової котельні центральної районної лікарні
твердопаливними котлами (295,6 тис.грн.);
- ремонт котельні Алтинівської СЛА (6.0 тис.грн.);
- реконструкцію котельні садка №5(103,1 тис.грн.);
- заміну вікон в дитячих садочках №7 (148,4 тис.грн.), № 11 (132,6 тис.грн.);
- придбання котлів «Рівнетерм» для дитячих садків №№ 6,11 (33,2 тис.грн.).
9. Транспорт, зв’язок
Координаційним центром руху всіх автомобільних маршрутів по району є
автомобільна станція Кролевець (підрозділ ТОВ «Сумиоблавтотранс»). Автостанцію
обслуговують 16 перевізників різних форм власності, в тому числі
приватне підприємство «Корунд – С» та фізичні особи - підприємці з міст Суми,
Харків, Шостка, Глухів, Конотоп, Кролевець та селища міського типу Короп. Всього
перевізники обслуговують 28 маршрутів, що складає 57 рейсів, з яких: 18–
приміські, 21 – міжміські та 18 – транзитні. Кількість відправлень з автостанції за
місяць складає 838.
Автомобільним транспортом перевезено 14,9 тис. тонн вантажів, що на 9%
більше обсягів перевезень 2014 року, вантажооборот знизився на 5,4%.
За
звітний
період
пасажирським
транспортом
скористалося
569,2 тис. пасажирів, що на 2,5% більше, ніж у 2014 році, пасажирооборот
збільшився на 12,7%.
Протягом звітного періоду забезпечено безкоштовний пільговий проїзд
пасажирів як на приміському, так і на міському транспорті. Для забезпечення
пільгового перевезення населення укладено 4 договори з перевізниками.
Перевізникам нараховано 445,0 тис. гривень, відшкодовано 19,9 тис. гривень.
Заборгованість з урахуванням боргу минулих років станом на 01.01.2016 становить
460,1 тис. гривень.
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 одне пересувне в селах
Любитове, Ярове, Локня, Грузьке, Бистрик і Пиротчине. Через відділення
поштового зв’язку здійснюється надання не тільки основних поштових послуг, а
також послуг з доставки та виплати пенсій, соціальної допомоги, реалізуються
товари широкого вжитку, приймаються платежі за спожиту електроенергію, газ та
інше. Існуюча в районі мережа об’єктів поштового зв’язку обслуговує 73 населених
пункти.
10. Земельні відносини
Основним із завдань в галузі земельних відносин є забезпечення державної
реєстрації земельних ділянок у відповідності до Закону України «Про державний
земельний кадастр» та Постанови КМУ від 17.10.2012 №1051 «Про затвердження
Порядку ведення Державного земельного кадастру».
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За звітний період опрацьовано державними
кадастровими
реєстраторами 4710 заяв громадян.
В Національній кадастровій системі:
- зареєстровано 1198 нових земельних ділянок та видано витягів для
підтвердження державної реєстрації земельних ділянок;
- надано відомостей з Державного земельного кадастру про 2478 земельних
ділянок;
- внесено змін до Державного земельного кадастру про 20 земельних ділянок.
Видано 1806 витягів про нормативну грошову оцінку земельних ділянок,
194 висновків про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки.
З метою активізації роботи з проведення земельних торгів надано методичноправову допомогу 14 сільським радам по роз’ясненню чинного законодавства
На виконання вимог Закону України «Про оцінку земель» проведено комплекс
організаційних заходів щодо проведення повторної нормативно грошової оцінки
земель7 населених пунктів району.
Укладено за дорученням Головного управління Держземагентства у Сумській
області 15 договорів оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення
державної власності на загальну площу 224 га., що забезпечить надходження до
сільських бюджетів орендної плати в сумі 205 тис. грн.
Надано пропозиції щодо резервування земельних ділянок для учасників АТО
на сході України на загальну площу 760,7 гектари.
Проводяться роботи по інвентаризації земельних ділянок державного
підприємства
«Кролевецьке
лісомисливське
господарство»,
дочірнього
підприємства «Кролевецький агролісгосп», приватного акціонерного товариства
«Сумиобленерго».
Протягом
звітного
періоду
реалізовано
4
земельні
ділянки
несільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею
8,74 га на суму 1,8 мільйона гривень. В поточному році через земельні аукціони
продано право оренди однієї земельної ділянки сільськогосподарського призначення
комунальної власності загальною площею 5,0 га, на території Реутинської сільської
ради в межах с.Артюхове (орендна плата складає 10,0 % від нормативної грошової
оцінки) та однієї земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної
власності в адміністративних межах Тулиголівської сільської ради площею 74,7 га
(орендна ставка 4,02 %).
11. Комунальна власність
Передбачене законом делегування повноважень є одним із шляхів зміцнення
довіри між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування і направлене на
посилення спільної відповідальності за стан справ на підвідомчій території.
Рішення районної ради від 24.11.2010 «Про делегування повноважень районної
ради районній державній адміністрації», райдержадміністрації делеговано в тому
числі управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад
сіл і міста Кролевецького району.
До сфери управління Кролевецької районної державної адміністрації входять
госпрозрахункові підприємства районної ради: комунальне підприємство
«Кролевецьке районне бюро технічної інвентаризації», редакція Кролевецької
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районної газети «Кролевецький вісник», комунальне підприємство «Кролевецькі
рушники», комунальне підприємство «КРКП Акватермо». Комунальними
підприємствами вироблено продукції, надано послуг на суму 7,4 млн. гривень, що
на 16% більше ніж у попередньому році. Всі підприємства спрацювали з прибутком.
Загальна сума чистого прибутку складає 180 тис. гривень.
Комунальне майно спільної власності територіальних громад сіл та міста
Кролевецького району, яке не використовується балансоутримувачами, надається в
оренду. За звітний період орендодавцями отримано орендної плати за користування
комунальним майном 513 тис. гривень. Заборгованість орендної плати станом на
15.01.2016 року становить 4,6 тис. гривень (КП «Кролевецькі рушники»). До
районного бюджету перераховано 77 тис. гривень.
Кролевецькою районною державною адміністрацією ведеться єдиний реєстр
об’єктів комунального майна, яке може бути передано в оренду. За інформацією
орендодавців станом на 01.01.2016 року може бути передано в оренду 883 кв. метрів
вільної площі.
На виконання Програми приватизації майна спільної власності територіальних
громад сіл та міста Кролевецького району, затвердженої рішення районної ради від
25.12.2011 з доповненнями та змінами, центр дозвілля виставлявся на аукціон,
бажаючих придбати будівлю не виявлено (остання ціна – 423,4 тис.грн.).
На виконання Програми інвентаризації об’єктів і майна спільної власності
територіальних громад сіл та міста Кролевецького району, затвердженої рішенням
районної ради від 10.06.2011 року, за звітний період: центральна районна лікарня
виготовила технічний паспорт на будівлю Алтинівської сільської лікарняної
амбулаторії, комунальне підприємство «Акватермо» виготовило витяги на земельні
ділянки під котельнями за адресами: вул. Поштова, 17а; вул. 8 Березня. 36а; вул.
Спортивна, 17.
12. Соціальний захист та соціальне забезпечення
Виплата соціальної допомоги надається по єдиній технології прийому
громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги на
підставі одного пакету документів.
Протягом звітного періоду вчасно здійснювалася виплата державної соціальної
допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітямінвалідам: виплачено 36,1 млн. гривень з передбачених на рік 36,9 млн. гривень.
Кількість одержувачів державної допомоги сім’ям з дітьми становить
2027 осіб, сума виплат склала 21,1 млн. гривень (проти 22,7 млн. гривень у
2014 році). Як малозабезпечені 407 сімей отримали державну соціальну допомогу в
сумі 8,3 млн. гривень (проти 6,5 млн. гривень) Заборгованість з виплати
вищезазначених видів допомоги відсутня.
В районі в 6 прийомних сім’ях виховується 8 дітей. Виплати склали
230,1 тис. гривень (проти 228,5 тис. гривень).
Трьом особам, яким виповнилось 100 і більше років, виплачено 11,5 тис.
гривень.
На пільгову передплату районної газети „Кролевецький вісник” використано з
районного бюджету 93,8 тис. гривень.
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Призначено субсидію 7674 сім’ям на
суму
34,9
млн.
гривень,
профінансовано – 19,4 млн. гривень (з урахуванням боргів минулих років ) На
підставі рішень комісій райдержадміністрації, як виняток, субсидію призначено
1141 сім’ї.
Надано пільг окремим категоріям громадян на суму 5,3 млн. гривень.
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 10349 осіб, які мають право на пільги.
Постійно вносяться зміни в контингент пільговиків.
Відбулося 17 засідань комісії по розгляду заяв громадян по призначенню
соціальної допомоги населенню, розглянуто 52 звернення з питань призначення
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, з них 28 – надано, 24 - відмовлено.
Разову грошову допомогу до 9 Травня отримали 1718 ветеранів війни на суму
767,5 тис. грн.
Забезпечено роботу виїзного «мобільного соціального офісу» для жителів
сільської місцевості, згідно графіка проведено 63 виїздів в населені пункти районну.
Під час виїздів спеціалістами проведено 426 співбесід із заявниками та прийнято
784 пакети документів для призначення соціальної допомоги.
В районі проживає 1748 інвалідів, із них 119 дітей-інвалідів.
Створено Централізований банк даних з проблем інвалідності, до якого внесено
понад 929 осіб. Постійно проводиться наповнення та поновлення банку даних на
основі індивідуальних програм інвалідів та дітей–інвалідів в частині забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації, проходження курсу реабілітації,
потребі в навчанні та інше. Постійно вноситься інформація про інвалідів, які
потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, отримання
одноразової матеріальної допомоги. Протягом звітного періоду кріслами колісними
забезпечено 49 осіб з обмеженими фізичними можливостями, протезноортопедичними виробами – 132 особи, меблями та допоміжними засобами для
гігієни - 7 дорослих та 24 дітей, засобами для ходіння - 20 осіб.
Працівники Кролевецького центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів
забезпечують ефективну роботу установи. В центрі створено належні умови для
надання реабілітаційних послуг. Це і зала ЛФК, оснащена сучасними тренажерами
та обладнанням, комп’ютерна техніка, приєднана до мережі Інтернет, сенсорна
кімната, обладнано ігрову кімнату та кімнату соціально-побутової реабілітації. За
рік пройшли реабілітацію 49 осіб, з них 45 дітей та 4 молодих інваліда.
Станом на 16.02.2016 р. на обліку перебуває вимушених переселенців
179 сімей, в яких проживає 272 особи, з них 76 осіб працездатного віку,
122 пенсіонера, 22 інваліда та 52 дітей. Призначено та виплачено допомогу
160 сім’ям на загальну суму 1,6 млн. грн.
13. Ринок праці
Фактично за звітний період послуги центру зайнятості отримали 1827 шукачів
роботи, 1396 - з яких мали статус безробітних. Цей показник перевищує дані 2014
року на 0,7%.
При цьому, рівень зареєстрованого безробіття у співвідношенні до
працездатного населення на кінець грудня 2015 року склав 1,9 %, що приблизно
відповідає показнику 2014 року.
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Станом на 01.01.2016 року у Кролевецькому
районному
центрі
зайнятості зареєстровано 458 безробітних.
За звітний період роботодавцями району було заявлено 680 вакансій, 92 % з
яких були укомплектовані за сприяння центру зайнятості. Середня тривалість
укомплектування вакансій склала 6 днів.
Допомогу у вирішенні питання зайнятості отримали 676 шукачів роботи, у т.ч.
458 безробітних; 610 шукачів роботи працевлаштувалися на вакантні робочі місця за
сприяння служби зайнятості, 66 – зайняті за договорами цивільно-правового
характеру та працевлаштувалися самостійно. Найбільш затребуваними були водії та
трактористи, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, бухгалтери,
підсобні робітники.
Із загальної чисельності працевлаштованих, 11 безробітних створили власне
робоче місце, використавши одноразову виплату допомоги по безробіттю для
започаткування власної справи, що менше аналогічного показника попереднього
року на 6 осіб.
Компенсацію єдиного соціального внеску у звітному періоді отримали
9 роботодавців, які створили 17 нових робочих місць для працевлаштування
безробітних. На компенсацію єдиного внеску працедавцям району відшкодовано
79,5 тис.гривень.
Заходами активної підтримки (працевлаштування, громадські роботи,інші види
робіт тимчасового характеру, професійне навчання) скористалися 820 безробітних.
Рівень охоплення безробітних активними програмами сприяння зайнятості склав
59%.
За звітний період укладено 48 договорів на організацію громадських робіт.
Можливістю співпраці з центром зайнятості скористалися міська та 13 сільських
рад, МКП «Ремдільниця». Силами безробітних в населених пунктах району
впорядковані парки, кладовища, місця поховання загиблих у роки Великої
Вітчизняної війни, проведено поточні ремонти в закладах соціальної сфери,
проводилося інформування населення про порядок оформлення житлових субсидій.
До участі в громадських та інших видах робіт тимчасового характеру
долучилися 247 безробітних. Всього використано на оплату праці безробітних за
виконані роботи 151,2 тис. грн.
З метою підвищення конкурентоздатності шукачів роботи, за кошти Фонду
ЗДСС за направленням центру зайнятості навчалися 115 безробітних за такими
професійними напрямками: водій автотранспортних засобів, тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва, машиніст крана (кранівник), продавець
продовольчих товарів, машиніст (кочегарів) котельні. Рівень працевлаштування
після професійного навчання склав 97%.
Створено 165 робочих місць (114 - фізичні особи-підприємці, 23 - у юридичних
осіб, 28 - у фізичних осіб-підприємців).
За звітами платників за звітний період загальна чисельність робітників
скоротилась у порівнянні з 2014 роком на 153 особи (з 6035 до 5882). У зв’язку з
проведеними заходами по оптимізації установ бюджетної сфери у Кролевецькій
ЦРЛ кількість персоналу зменшилась на 30 осіб, по відділу освіти Кролевецької
РДА - на 22 особи.
Через спад обсягів реалізації знизилась кількість штатних працівників СТОВ
“Обрій” на 3 особи (відбулось скорочення чисельності в тваринництві товариства),
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ТОВ “Десна”- на 9 осіб (переведено працівників на договори цивільноправового характеру).
Результатом припинення підприємницької діяльності фізичних осіб –
підприємців стало звільнення 73 найманих працівників.
Водночас, відбулось збільшення чисельності найманих працівників у ТОВ
“Кролевецький комбікормовий завод” на 30 працівників у зв’язку з відкриттям
нового елеваторного комплексу.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника склала
2667 гривень, що на 21% більше попереднього року.
Робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення
в галузях економіки проведено 8 обстежень суб’єктів господарювання. В результаті
підвищено рівень заробітної плати 176 працівникам.
З метою забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів, підвищення рівня
соціальної захищеності населення проведено 12 засідань тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат.
Станом на 01.01.2016 року відповідно до статистичних даних заборгованість із
виплати заробітної плати на підприємствах району становила 543,3тис. гривень, в
т.ч. ТОВ „Армапром” – 333,3 тис. гривень, УВП УТОС – 210,0 тис. гривень.
14. Пенсійне забезпечення
Забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату жителям району пенсій і
грошової допомоги з урахуванням їх підвищень.
Станом на 01.01.2016 року на обліку в управлінні Пенсійного фонду України в
Кролевецькому районі перебуває 12543 одержувача пенсій. У порівнянні з
попереднім роком кількість пенсіонерів зменшилася на 256 чоловік. У районному
центрі пенсію отримують 7032 особи, в сільській місцевості - 5511 осіб.
За звітний період призначено пенсії 365 громадянам, що на 303 справи менше
ніж за 2014 рік.
Середній розмір призначених пенсій, цільової грошової допомоги, з
урахуванням індексації, зріс на 109 гривень і становив 1425 гривень, що
перевищував прожитковий мінімум, визначений для осіб, які втратили
працездатність на 351 гривню. Пенсіонерів, що мають пенсію, розмір якої нижче
прожиткового мінімуму, обліковується 830 чоловік. Пенсія у розмірі прожиткового
мінімуму виплачується 290 громадянам,решта пенсіонерів отримують пенсію вище
прожиткового мінімуму.
Сума призначених середньомісячних пенсій та цільової грошової допомоги з
урахуванням індексації зросла на 944 тис гривень у порівнянні з відповідним
показником 2014 року і склала 17,6 млн. гривень.
Профінансовано на виплату пенсій та допомоги в сумі 210,8 млн. гривень. У
порівнянні з попереднім роком видатки зросли на 9,7 млн. гривень або на 4,8%.
Річний фонд оплати праці за звітами платників склав 162,5 млн. гривень, з них
фонд оплати праці бюджетних установ – 80,0 млн. гривень, або 49%. У порівнянні з
попереднім роком загальний обсяг заробітної плати збільшився на
23,6 млн. гривень, або на 17,0%.
Станом на 01.01.2016 року до бюджету Пенсійного фонду залишаються не
сплаченими 901,3 тисяч гривень заборгованості. У статусі безнадійного боргу
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обліковується 890,0 тисяч гривень, в тому числі ДП ДАК "Хліб України"
"Кролевецький комбінат хлібопродуктів" має 744,5 тисяч гривень боргу.
У відділах Державної виконавчої служби станом на 01.01.2016 на примусовому
стягненні знаходиться 7 судових рішень на 23,6 тисяч гривень. До суду направлено
24 позовні заяви на 651,2 тисяч гривень про стягнення заборгованості по платежах
до управління ПФУ в Кролевецькому районі. Надійшло коштів від заходів
державної виконавчої служби протягом 11,9 тисяч гривень.
15. Охорона здоров’я населення
Медичне обслуговування населення Кролевецького району здійснюється
центральною районною лікарнею, до складу якої входять стаціонарні відділення,
амбулаторно-поліклінічна служба, допоміжні служби та підрозділи.
Протягом звітного року число стаціонарних ліжок скоротилося з 211 до 168. На
даний час показник забезпеченості ліжками на 10 тис. населення доведений до
середньообласного і становить 43,2 проти 54,4 у попередньому році. Створено
хірургічне відділення з травматологічними ліжками. Розширена площа денного
стаціонару, який переведений у приміщення, що звільнилось після скорочення ліжок
патології вагітних.
Всього працює 83 лікаря, що складає 21,4 на 10 тис. населення (23,8 у 2014), по
області - 36,7. Забезпеченість середніми медпрацівниками на 10 тис. населення
складає 72,1, ( 75,7 у 2014), по області 102,1. З 9 СЛА лише в 3-х працюють лікарі
ЗПСМ та терапевт, 2 укомплектовані сумісниками.
Складною залишається демографічна ситуація в районі:
народжуваність на 1000 населення складає 7,87 (2014 – 7,59);
показник загальної смертності на 1000 населення складає 18,97 (2014 – 20,2);
малюкова смертність на 1000 народжених живими складає 9,8 (2014 – 12,3);
смертність у працездатному віці на 1000 працездатного населення складає
5,48 (2014 – 5,0);
Природній приріст населення на 1000 склав (-11,1), (2014 – (-12,61).
На фінансування галузі у 2015 році було заплановано 29,5 млн. грн.,
профінансовано 29,3 млн. грн. Витрати бюджетних коштів на 1 жителя склали
753,5 грн. (у 2014 – 602,74 грн.). Протягом року активно залучалися субвенції
сільських рад на утримання сільських закладів охорони здоров'я, загальна сума
430,6тис. грн.
Вартість 1-го ліжкодня по харчуванню за 2015 рік – 6,20 грн. (у 2014 - 8,54
грн.), 1-го ліжкодня по медикаментам 11,28 грн. (у 2014р. – 7,26 грн.).
Придбано апаратури та оснащення на 205,3 тис. грн. (в т.ч. 104 тис грн. - на
оснащення Тулиголівського стоматологічного кабінету).
Власними силами проведено поточні ремонти відділень лікарні, 2-х
теплопунктів, котельні Алтинівської амбулаторії та сільських лікарняних закладів
(53,8 тис.грн.).
Завершена реконструкція 16-ти квартирного будинку. З обласного бюджету
виділені кошти в сумі 600 тис грн. для завершення реконструкції будівлі, з сільських
бюджетів виділені субвенцій в сумі 120 тис. грн., з районного бюджету 131, 9 тис. грн. Крім того, з обласного бюджету у жовтні минулого року виділено
390,4 тис. грн. на погашення кредиторського заборгованості. У І кварталі 2016 року
ордери на службове житло отримають 16 лікарських сімей.
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Районна рада прийняла рішення від 23.12.2015р. про відкриття центру
первинної медико-санітарної служби у Кролевецькому районі з 01.04.2016 року, як
окремої юридичної особи.
Позитивні відгуки має громадська організація «Кролевецька районна лікарняна
каса», котра налічує 3576 членів. Як переконалися кролевчани за час її існування,
членство в РЛК - це досить дієва допомога кожному, хто потребує лікування
(надійшло за рік 895,4 тис. грн., проліковано 764 особу на суму 754,1 тис. гривень).
16. Освіта
У 2015-2016 навчальному році функціонують 2 спеціалізовані школи І-ІІІ
ступенів (1058 учнів), 3 міські загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів (832 учня)
та 9 загальноосвітніх шкіл на селі (675 учнів), 2 загальноосвітні школи
І-ІІ ступенів (101 учень) (1 у місті та 1 в селі), 11 навчально-виховних комплексів
«загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» (1 у місті та 10 в
сільській місцевості, 327 учнів) та 1 загальноосвітня вечірня школа (51 учень). У
зв’язку з оптимізацією закладів освіти проведено реорганізацію Кролевецького НВК
«ЗОШ I-III ступенів – ДНЗ (ясла-садок)» №4 у Кролевецький НВК «ЗОШ I ступеня –
ДНЗ (ясла-садок)» №4.
Регіональна стипендія для обдарованої молоді призначена 23 учням (22 –
призери ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, 1 – призер обласних та
всеукраїнських спортивних змагань) у розмірі 35 тис.грн.
Функціонує 8 дошкільних навчальних закладів у міській та 10 - у сільській
місцевості, 5 позашкільних закладів.
На базі сільських шкіл відкрито гуртки патріотичного спрямування. Нині у
сільській місцевості функціонує 19 гуртків, які відвідує 258 учнів, що становить
12 % від загальної кількості осіб у позашкільних закладах.
Суспільним дошкільним вихованням охоплено 81% дошкільнят. Із
2359 дітей віком від народження до 6 років, що мешкають у районі, 1255виховуються в різних типах дошкільних закладів. Діти 5 років на 100% охоплені
підготовкою до навчання у школі.
Різними видами харчування охоплено 99% учнів. Учні початкових класів
харчуванням забезпечені на 100%.
За звітний період організованим підвезенням до місця навчання охоплено
86 учнів або 100% ,які мешкають за межами пішохідної доступності.
Рівень комп’ютеризації закладів освіти району становить 75 %. До мережі
Інтернет підключено 22 навчальних заклади, що становить 81,5 % від потреби.
З метою збереження матеріально - технічної бази навчальних закладів,
підготовки до нового навчального року, осінньо-зимового опалювального сезону у
всіх закладах освіти проведені роботи по утепленню приміщень (ущільнення та
герметизація вікон, дверей), ремонти стін, підлоги тощо. Для ефективного
використання енергоносіїв та збереження тепла у закладах освіти району проведена
перевірка теплотрас, ревізія герметизації інженерних вводів у підвальних
приміщеннях, перевірка та утеплення вікон і дверей.
Виготовлена проектно-кошторисна документація на проведення заходів з
енергозбереження будівель спеціалізованих шкіл №1,3 (10,0 тис.грн.).
Придбано комплект обладнання для кабінету фізики, ноутбуки для СШ №1 на
суму 89,828 тис.грн.
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У дошкільних навчальних закладах замінені на пластикові склопакети
127 вікон на суму 394,2 тис.грн., замінено 6 вхідних дверей (12,0 тис.грн.).
17. Культура
Для створення умов розвитку творчості людини, забезпечення доступності
національного культурного надбання в районі діє базова мережа закладів культури,
яка складається з 56 установ, які належать до системи Міністерства культури
України, а саме: 27 клубних закладів, 26 бібліотечних закладів, районний
краєзнавчий музей, дитяча школа мистецтв та музей кролевецького ткацтва.
Щороку заклади культури відвідують понад 15 тисяч мешканців району, а
загальна кількість відвідуваності масових заходів – понад 120 тис. глядачів.
У районі працюють 124 колективи художньої самодіяльності, з яких
14 колективів мають звання „народний” аматорський.
Культурна спадщина нараховує 229 пам’яток, серед яких пам’яток історії та
культури - 159, монументального мистецтва – 7, архітектури – 14, археології – 31
(2 – національного значення), природи – 18 (1 – загальнодержавного значення).
Закладами культури надано платних послуг населенню на суму 295,7 тис. грн.,
що на 73,7 тис. грн. більше, ніж у 2014 році. Це є один із кращих показників по
області.
У звітному періоді за рахунок різних видів фінансування проведено ремонтні
роботи в закладах культури на загальну суму 281 тис. грн., в тому числі: поточний
ремонт дитячої школи мистецтв (18,0 тис. грн.), поточні ремонти в Алтинівському
(50,5 тис. грн.), Бистрицькому будинках культури (60,0 тис. грн.). Проведено ремонт
топкової Ярославецького сільського будинку культури на суму близько
70,0 тис. грн. Сільськими закладами придбаному зичної апаратури на суму 102
тис.грн.
Організовано та проведено ряд районних культурно-мистецьких заходів: дитячі
новорічні ранки, колядки та щедрівки в організаціях та установах міста та району;
урочисті мітинги та святкові концерти з нагоди Дня Соборності, Дня Перемоги, Дня
Конституції, Дня молоді, Дня незалежності України, Дня захисника України, Дня
гідності та свободи
На високому культурно-мистецькому рівні пройшов ювілейний 20-й
Міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники», який на
кролевецькій землі зібрав кращі колективи України, Сумщини, відомих наших
земляків.
Творчі колективи району взяли участь в обласних, всеукраїнських та
міжнародних заходах.
18. Молодіжна політика
Пріоритетним напрямком роботи сфери діяльності залишається проведення
інформаційних кампаній серед батьків, учнів та педагогів з питань оздоровлення та
відпочинку, реалізації молодіжної, гендерної та сімейної політики, пропаганди
здорового способу життя шляхом проведення засідань «круглих столів», зустрічей,
конференцій, акцій, участі у засіданнях активу учнівського та студентського
самоврядування.
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Успішно втілюється у життя молодіжна ініціатива у вигляді проекту
«Дебатна школа: активна молодь – успішна громада». Команда учнівської молоді
взяла участь та здобула перемогу у дебатному турнірі «Відкритий дебатний турнір у
Глухові».
Проведено 228 групових занять щодо профілактики ВІЛ/СНІДу, туберкульозу,
збереження репродуктивного здоров’я, години спілкування для підлітків.
Щоквартально працює «Школа молодої сім’ї».
З метою підтримки талановитих дітей з багатодітних родин, щорічно
проводиться районний етап Всеукраїнського фестивалю – конкурсу «Таланти
багатодітної родини». Переможці районного конкурсу беруть участь в обласному та
всеукраїнському етапах вищезазначеного фестивалю – конкурсу.
Традиційно напередодні Міжнародного дня захисту дітей, проведена акція
«Повір у себе, і в тебе повірять інші» для творчо – обдарованих дітей з особливими
потребами.
До Дня молоді проведено районний конкурс «Кролевецька красуня», в якому
взяло участь 7 талановитих дівчат з міста та району.
27 – 29 липня 15 дітей, батьки яких були мобілізовані до зони проведення
антитерористичної операції, взяли участь у патріотичному виїзді «Козацькі забави»
у рамках реалізації молодіжного проекту «Українці, єднаймося!», який відбувся у
селі Козацьке Конотопського району Сумської області.
Збережена мережа оздоровчих закладів усіх типів.
Влітку відпочинково – оздоровчими послугами охоплено 1943 дитини (64 % від
кількості дітей шкільного віку), з них, відпочили 1843 дитини, було оздоровлено
100 осіб. Із загальної кількості, оздоровлено 974 дітей пільгових категорій.
Наймасовішою формою оздоровлення та відпочинку дітей залишаються табори
з денним перебуванням. У 27 таборах при загальноосвітніх закладах району
відпочинковими послугами охоплено 1415 дітей, з них пільгової категорії - 903
дітей.
На базі позашкільних установ та загальноосвітніх закладів у профільних
таборах станції туристів, натуралістів, техніків, спеціалізованої школи № 3, ДЮСШ,
районного Будинку дітей та юнацтва відпочило 362 вихованця.
На базі Кролевецької ЦРЛ, у дитячому відділенні, послугами оздоровлення
було охоплено 25 дітей, які знаходяться на диспансерному обліку, з них 5 дітей –
інвалідів.
Усього на фінансування оздоровчо-відпочинкової кампанії використано
606,0 тис. грн., з них з обласного бюджету – 96,3 тис. грн., з районного бюджету –
224,0 тис. грн., з бюджетів Бистрицької, Дубовицької, Литвиновицької та
Ярославецької сільських рад – 19,7 тис. грн., з міського бюджету – 20,0 тис. грн.
Для профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі,
пропаганди здорового способу життя, статевого виховання на базі закладів
відпочинку та оздоровлення продовжена робота мобільного консультаційного
пункту.
З метою недопущення підліткової бездоглядності та безпритульності на період
канікул, згідно графіку, проводились профілактичні рейди, у яких задіяні
працівники районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
кримінальної міліції у справах дітей, служби у справах дітей, відділ освіти районної
державної адміністрації.
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На первинному обліку у службі у справах дітей перебуває 66 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 14 – дітей-сиріт та 52 – дітей,
позбавлених батьківського піклування. Під опікою та піклуванням перебуває
48 дітей даної категорії, в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу –
15.
Протягом звітного року на облік служби у справах дітей було взято 12 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 11 – знято.
На обліку перебуває 25 дітей , які опинились у складних життєвих обставинах,
з них: батьки, що ухиляються від виконання батьківських обов’язків – 21 дитина,
зазнали насильства в сім’ї – 2 дітей,– систематично самовільно залишають місце
постійного проживання – 2 дітей.
Кожного року в День сім’ї відбувається зустріч органів влади району з
прийомними сім’ями, щоб поділитися досягненнями, проблемами, що виникають, а
також привернути увагу громадськості до проблем сирітства.
Волонтери беруть активну участь у заходах з первинної профілактики
негативних явищ та пропаганди здорового способу життя.
Проведено: 20 групових занять, 14 групових заходів на базі сільських рад, шкіл
району, РЦЗ на теми «Попередження насильства в сім’ї», «Насильство в сім'ї –
гостра соціальна проблема».
19. Фізична культура та 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. До занять
спортивною та фізкультурно-оздоровчою роботою залучено 5,1 тис. чоловік і з них
понад 800 дітей, підлітків та молоді.
Протягом звітного періоду проведені змагання з волейболу, настільного тенісу,
шахів, міні-футболу, футболу в залік районних спортивних ігор серед колективів
фізичної культури, спортивного туризму, спортивного орієнтування, гирьового
спорту, районна спартакіада допризовної молоді, районні спортивні ігри школярів.
Збірна команда району взяла участь у спартакіаді серед державних службовців.
Збірні команди району взяли участь у чемпіонаті області з легкої атлетики,
лижних гонок, дзюдо, футболу, легкоатлетичного кросу, радіопеленгації,
авіамодельного спорту.
Проведено заходи, які не входять до програми районних спортивних ігор
школярів: районний етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю
школярів України «Козацький гарт-2015», районний етап Всеукраїнського
спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя», районний етап Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура».
Значна робота у розвитку фізичної культури і спорту проводиться в районі
позашкільними закладами освіти (районною станцією юних туристів, районною
станцією юних техніків). У черговий раз відбулися відкриті районні змагання з
авіамодельного спорту на кубок районної станції юних техніків, які традиційно
проводяться до Дня Незалежності України в с. Заболотово, вихованці районної
станції юних техніків Гурікова Катерина та Поповченко Анатолій взяли участь у
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молодіжному чемпіонаті та Кубку Європи зі спортивної радіопеленгації і
радіоорієнтування у Польщі, для їх поїздки з районного бюджету було виділено
14,0 тис. грн. Ничипорук Ельвіра прийняла участь у чемпіонаті та Кубку Європи зі
спортивної радіопеленгації і радіоорієнтування у Чехії, у листопаді Ельвірі було
присвоєно звання майстра спорту України з радіоспорту, вихованці станції юних
туристів влітку знову зробили категорійний похід по Карпатам, у грудні 2015 року у
нашому районі пройшли чемпіонат, першість та І-ІІ етапи Кубку України зі
спортивного орієнтування на лижах
Вихованці районної станції юних техніків увійшли до складу збірної України і
взяли участь у чемпіонаті Європи з радіопеленгації, виборовши срібні і золоті
медалі.
Фізкультурно-оздоровча робота проводиться і серед працівників підприємств
та організацій. В першу чергу слід відмітити колективи Кролевецького відділення
Шосткинського управління експлуатації газового господарства, Кролевецького
району електромереж, КП «Кролевецьводоканал», районної державної адміністрації,
Пенсійного фонду України. Не маючи своєї матеріальної бази, вони в повному
обсязі використовують матеріальну базу міста, заохочують своїх працівників,
беруть участь, як у районних змаганнях так і в обласних галузевих спартакіадах.
Належна увага приділяється у нашому районі і розвитку ветеранського спорту.
5 вересня у Кролевці проведений традиційний турнір з футболу серед ветеранів
пам'яті В.Є.Жаркова, в якому взяло участь 6 команд з м. Шостки, Конотопа,
Кролевця, Глухова, Коропа та Новгород-Сіверського.
20. Інформаційний простір та громадянське суспільство
Інформаційний простір представлений двома періодичними виданнями:
районна газета «Кролевецький вісник» (форма власності – комунальна) та газета
ФОП Котлубай С.І. «Кролевецький ярмарок» (форма власності – приватна).
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,
періодичні друковані видання.
Щомісяця в районі проводились інформаційні дні з питань державної та
регіональної політики, соціально-економічного розвитку.
Відбулось 3 громадських слухання та 15 засідань «круглих столів».
Затверджено новий склад громадської ради при Кролевецькій районній
державній адміністрації, до якої увійшло 15 представників інститутів
громадянського суспільства. З початку року відбулося 4 засідання громадської ради.
Працює офіційний веб-сайт райдержадміністрації, де розміщується інформація,
яка стосуються багатогранного життя Кролевеччини, роботи органу виконавчої
влади. Актуальні питання сьогодення доступні широкому колу читачів не лише
Кролевецького району, а й всієї України, ближнього та дальнього зарубіжжя.
В цілому громадський сектор району розвивається, представники
громадськості активно залучаються до формування та реалізації державної політики
в районі.
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На Кролевевеччині зареєстровано і діють
70
районних
організацій
політичних партій, 45 громадських організацій з правом юридичної особи, 12
осередків Всеукраїнських громадських організацій, 7 - легалізованих шляхом
письмового повідомлення та 2 благодійні організації.
Органи виконавчої влади сприяють релігійним організаціям, які є на теренах
Кролевеччини (діє 30 релігійних громад), ведеться облік релігійних організацій та
культових споруд. Домінуючим в роботі є надання інформації населенню щодо їх
прав і свобод в релігійній сфері, проведення роз’яснювальної роботи серед
віруючих, релігійних громад краю, недопущенню конфліктів на релігійному ґрунті.
21. Техногенна безпека
Проведено комплексні перевірки захисних споруд цивільної оборони. В ході
перевірок виявлено, що на території району розташовані 43 протирадіаційні укриття
(19 – не готові для прийняття осіб, решта – обмежено готові).
Для збереження природи у звітному періоді зусилля було направлено на
ліквідацію потенційних джерел забруднення довкілля, забезпечення стабільної
екологічної рівноваги.
Проведено заходи щодо:
- боротьби зі шкідливої дією води в районі вулиці Виноградова (25,6 тис.грн.);
- підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану
р. Свидня в районі вул. Роменця (23,4 тис.грн.);
- відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану р. Свидня в районі вул. Пролетарська (5,7 тис.грн.);
- протидії шкідливої дії води струмка Калище по вул. Берегова (34,7 тис.грн.).
Для подолання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в
районі працюють 15 місцевих пожежних команд, які локалізували 46 пожеж. У
звітному періоді на їх утримання використано 1,3 млн. гривень.
22. 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. Проведено 55 обстежень підприємств, установ,
організацій та приватних підприємців району.
В районі створена база даних підприємств з шкідливими та важкими умовами
праці, до якої увійшло 57 підприємств, установ, організацій та приватних
підприємців.
На курсах з питань охорони праці пройшли навчання та склали іспити
108 посадових осіб, спеціалістів та підприємців, які використовують найману
працю.
Інформування населення про нещасні випадки на виробництві проводилось на
семінарах-нарадах, курсових навчаннях, через засоби масової інформації .
23. Забезпечення законності та правопорядку
Головною метою в плані забезпечення законності та правопорядку є
оздоровлення криміногенної ситуації в районі, підвищення ефективності протидії
правопорушенням, забезпечення кримінологічної безпеки населення, активізація
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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.
Оперативно-службова діяльність Кролевецького райвідділу проводилась
відповідно до вимог Президента та Уряду України, Комплексної цільової програми
профілактики правопорушень на 2012 - 2015 роки та інших нормативних
документів.
Протягом звітного періоду в журналі єдиного обліку кримінальних
правопорушень та інших подій зареєстровано 3849 повідомлень, з яких 1030внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі матеріали з ознаками
кримінальних правопорушень внесені до реєстру в установлений законом термін (до
24 годин).
Всього протягом звітного періоду зареєстровано 468 кримінальних
правопорушень, що на 19 правопорушень більше попереднього року.
Постійно проводиться робота щодо інформування населення про стан
правопорядку в районі, зміцнення довіри населення до поліції.
Аналіз роботи громадських формувань на території району свідчить, що в
більшості сільських рад недостатньо приділяється уваги даному питанню. В
сільській місцевості створено 23 громадських формувань (336 осіб), 21 сільську раду
обслуговує 5 дільничних інспекторів.
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.

