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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 звітному періоді робота голови районної державної адміністрації
спрямовувалась на забезпечення виконання на території району Конституції і
законів України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України,
розпоряджень голови облдержадміністрації, виконання власних та делегованих
повноважень, вирішення життєво важливих питань для жителів району.
Робота районної державної адміністрації була направлена на забезпечення
збалансованого
соціально-економічного
розвитку
району,
ефективного
використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, сприяння
залученню інвестиційних ресурсів, вирішення актуальних проблем життєдіяльності
району, поліпшення добробуту та соціального захисту населення. Серед наших
пріоритетів у соціальній політиці - робота із молоддю, ветеранами, реалізація
цільових освітніх та медичних програм.
На початку звіту хочу подякувати депутатам, сільським радам, структурним
підрозділам районної державної адміністрації, всім установам і організаціям, всім
тим, хто приклав своїх зусиль для забезпечення нашої злагодженої роботи,
підвищуючи тим самим авторитет влади району.
Безперечно часові рамки доповіді не дають можливості сказати все, тому
зупинюсь лише на основних аспектах роботи 2016 року та перспективних завданнях.
1. Промисловість
Промисловість - це галузь економіки району, від рівня розвитку якої залежить
наповнення бюджету, життєвий рівень населення.
В районі працює 8 промислових підприємств основного кола, зокрема філія
ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кролевецький комбінат
хлібопродуктів», ТОВ «АрмаПром» (за неповним робочим графіком: 3 дні на
тиждень), ТОВ «Кролевецький завод силікатної цегли», КП «КРКП «Акватермо»,
КП «Кролевецьводоканал», ТОВ «Арма-С», ТОВ «Укрсанліт», підприємство
об’єднання громадян Кролевецьке учбово-виробниче підприємство Українського
товариства сліпих (за неповним робочим графіком), на яких працюють близько
900 мешканців району.
За оперативними даними обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,
послуг) за 2016 рік склав 65 млн. гривень, що становить 77% до
рівня 2015 року.
Суттєвий внесок у загальні результати промислової діяльності внесли Частка
«Кролевецького комбінату хлібопродуктів» в загальному обсязі реалізованої
промислової продукції складає 23%, ТОВ «АрмаПром» та ТОВ «Укрсанліт» по 18%
кожного, ТОВ «Арма-С» - 17%.
Забезпечили
зростання
обсягів
реалізації
промислової
продукції до рівня попереднього року ТОВ «Арма-С» (+75%), КП
«Кролевецьводоканал» (+18%), КП КРКП «Акватермо» (+10%).
Промислова продукція реалізується не лише в Україні, а і за її межами. На
експорт відправляється продукція машинобудування та деревообробки. Країни –

4

експортери:
Нідерланди,
Об’єднані Арабські Емірати, Казахстан та інші.
Частка експорту в обсязі реалізованої продукції становить 22%.
Підприємствами за рахунок власних коштів освоєно інвестицій в основний
капітал в сумі 10 млн. гривень.
У лісовій галузі працюють: державне підприємство «Кролевецьке
лісомисливське господарство» та дочірнє підприємство «Кролевецький
агролісгосп», обсяг реалізації продукції яких зріс на 17%. Частка експорту в обсязі
реалізованої продукції становить 65%.
У галузі працює 357 робітників. Підприємства постійно вкладають власні
кошти
в
розвиток
матеріально-технічної
бази.
Обсяг
інвестицій
склав 5,4 млн. гривень.
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.
В галузі сільського господарства працює 22 сільськогосподарських
підприємства, 18 фермерських господарств та 12454 особистих селянських
господарства.
По всіх категоріях господарств до обробітку залучено 38,3 тис.га ріллі, з них
сільськогосподарськими підприємствами – 30,5 тис га.
За результатами року виробництво валової продукції по сільськогосподарським
підприємствам району становить 256,2 млн.грн., що на 25 % більше 2015 року.
Валове виробництво зерна склало 117,0 тис.тонн, що на 5,6 тис.тонн, або 5%
більше попереднього року. Середня урожайність зернових та зернобобових культур
-65,6 ц/га, що на 9,5 ц/га більше.
Врожай соняшнику зібрано в кількості 32,7 тис.тонн, що у 2,3 рази більше
попереднього року.
Восени звітного року аграріями району закладено фундамент під урожай
2017 року. Озимі культури посіяно на площі 5490 га.
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.
Станом на 01.01.2017 року в сільгосппідприємствах утримується 3889 голів
великої рогатої худоби, що на 16% менше 2015 року, з них корів - 2280 голів, що на
12% менше (СТОВ «Полісся»- 1010 голів ВРХ та СТОВ «Ранок»- 995 голів ВРХ).
За звітний період сільгосппідприємствами району вироблено 7938 тонн молока, що
на 6% менше, вирощено 288 тонн м’яса, що на 13% менше.
Надій молока на корову склав 3256 кг, що на 77 кг більше попереднього року.
Сільгосппідприємства району з року рік працюють над оновленням
матеріально-технічної бази.
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В
основний
капітал агропромислового комплексу залучено
інвестицій на суму 45,5 млн.грн., що на 16,2 млн.грн. більше 2015 року, в тому числі
на придбання нової техніки використано 31,5 млн.грн. Найкраще в цьому напрямку
спрацювали ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод», ПП «Агроспаське», ТОВ
«Десна», ТОВ «Кролевець-Агро», ф/г «Хоменко В.І», СТОВ «Ранок».
Підприємством ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» завершено роботи по
реконструкції залізничної колії та будівництву галереї для транспортування зерна. В
2016 році вище зазначене підприємство розпочало будівництво нового елеватора
потужністю 60 тис.тонн.
В галузі сільського господарства працює 762 особи, середньомісячна заробітна
плата одного працівника, склала 2598 грн, що на 26 % більше попереднього року.
Загальний розмір орендної плати до договорів оренди - 25,9 млн.грн. Середній
розмір орендної плати становить 4,9 % вартості грошової оцінки. Станом на
01.01.2017 аграріями району виплачено орендної плати в сумі 23,0 млн.грн., що
становить 89 % від запланованого.
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.
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 23,1 млн. гривень або на 49,4% у порівнянні з 2015 роком і склали
70,0 млн. гривень.
Рівень виконання власних та закріплених доходів загального фонду зведеного
бюджету району – 110 % 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 –
42 %.
Всіма самостійними бюджетами району досягнуто виконання затверджених
планових показників власних та закріплених доходів загального фонду як в цілому,
так і в розрізі складових джерел.
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 01.01.2017 року по заробітній платі
та енергоносіях відсутня.
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4. Інвестиційна діяльність
За рахунок усіх джерел фінансування установами, підприємствами та
організаціями всіх форм власності за січень-вересень 2016 року освоєно
76,5 млн. гривень капітальних інвестицій, що на 3 % більше, ніж за відповідний
період 2015 року.
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 більше 10,0 млн. гривень
капітальних інвестицій з бюджетів різних рівнів.
Основним джерелом інвестування, як і раніше, залишаються власні кошти
підприємств та організацій.
В районі всіма забудовниками за рахунок різних джерел фінансування введено
в експлуатацію 2604 кв. метра загальної площі житла, що на 432 кв. метра менше
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.
Суб’єктами підприємницької діяльності відкрито та відновлено роботу
шести підприємств роздрібної торгівлі загальною торговельною площею
401 кв. метр. У сфері побутового обслуговування населення відбулось відкриття
п’яти закладів, у сфері ресторанного господарства – двох закладів.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств за січень-вересень 2016 року
зріс на 12,8% у порівнянні з відповідним періодом попереднього року та становить
115,6 млн. гривень. Обсяг реалізованих послуг, наданих населенню району за
січень-вересень 2016 року склав 6,7 млн гривень. У розрахунку на 1 особу обсяг
наданих реалізованих послуг становить 175 гривень.
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
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 214 регуляторних актів, у тому числі: 172 - прийняті
сільськими радами, 32 - міською радою, 8 – районною, 2- райдержадміністрацією.
В районі зареєстровано 1367 суб’єктів малого бізнесу, у тому числі:
108 малих підприємства, 1259 фізичних осіб. Фізичні особи складають 92 % від
загальної облікової кількості. Кількість малих підприємств на 10 тисяч наявного
населення в районі складає 28 одиниць.
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З метою підтримки суб'єктів малого підприємництва підприємці залучались
до участі у закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, укладено 1743
договори поставки між суб’єктами малого бізнесу та головними розпорядниками
бюджетних коштів на загальну суму 26,3 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 10,0 млн. гривень, що на 20%
більше попереднього року.
7. Житлово-комунальне господарство
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.
На виконання проекту "Підтримка децентралізації в Україні" "DESPRO" у місті
проведено капітальний ремонт водогону по пр. Миру (195,2 тис. грн. міського
бюджету), вул. Франка (94,3 тис. грн.), вул. Зелінського (1246,4 тис. грн.)
Відремонтовано 28 водорозбірних колонок в місті.
Бистрицька сільська рада відремонтувала 3 криниці з надбудовою на загальну
суму 19,3 тис.грн., Камінська - провела ремонт надбудови 1 криниці на суму
6,0 тис.грн., Обтівська - ремонт надбудови 3 криниць з благоустроєм (9,3 тис.грн.);
Тулиголівська – ремонт надбудови 3 криниць (4 тис.грн.), Божківська - ремонт
надбудови 4 криниць та очистку 1 криниці (33,20 тис.грн.), Ярославецька –
благоустрій 3 криниць (2,24 тис.грн.).
Виконані роботи по ремонту водогонів на території Бистрицької (218,9 тис.
грн.), Гречкінської (140,0 тис. грн.), Грузчанської (654,2 тис. грн.), Зазірської
(74,7 тис. грн.), Майорівської (508 тис. грн.) сільських рад.
Проведено капітальний ремонт житлових будинків на суму 478,4 тис.грн.
(ремонт електричних, водопровідних мереж, покрівель).
Введена в експлуатацію дорога в Грузчанському лісництві від с. Грузьке до
с. Ретик довжиною 1,6 км, вартістю 430 тис. грн.
Відремонтовано під’їзні дороги та прибудинкова територія за кошти міського
бюджету на суму 2,7 млн.грн., виконано капітальний ремонт дорожнього покриття
вул. Віноградова (2,5 млн.грн., в т.ч. ДБ –963,0 тис.грн.), капітальний ремонт вулиць
Приозерна та Зелена (2,2 млн.грн.).
На вуличне освітлення сільських населених пунктів використано 108 тис.грн.
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 населених пунктів, в тому числі місто Кролевець. В акції
прийняло участь 5210 чоловік та долучились 85 підприємств, установ і організацій.
8. Енергозабезпечення та енергозбереження
Рівень економічного розвитку будь-якого регіону в теперішній
визначається ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів.

час
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З метою економного витрачання енергоресурсів проведено заходів на суму
10,1 млн.грн., а саме:
- капітальний ремонт будівлі Центру дозвілля с. Ярославець (272 тис.грн.);
- капітальний ремонт покрівлі Дубовицького сільського будинку культури
(394 тис.грн.);
- капітальний ремонт даху Буйвалівського сільського будинку культури
(467 тис.грн.);
- капітальний
ремонт
Яровського
сільського
будинку
культури
(353 тис.грн.);
- капітальний ремонт Бистрицького сільського будинку культури (372 тис.грн.)
- капітальний ремонт Алтинівського сільського будинку культури
(652,2 тис.грн.);
- реконструкція опалювальної системи приміщення, капітальний ремонт будівлі
Гречкинського НВК (34,0 тис.грн.);
- реконструкція опалювальної системи приміщення Гречкинської сільської ради
(27,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт приміщень Добротівського будинку культури
(154,2 тис.грн.);
- капітальний ремонт приміщень Добротівського НВК (103,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт приміщень Добротівського ФАП (51,5 тис.грн.);
- реконструкція опалювальної системи Спаського будинку культури
(299,3 тис.грн.);
- капітальний ремонт дитячого садочка "Сонечко" с.Спаське (103,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт будівлі Спаської ЗОШ (386,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт сільського будинку культури в с.Обтове (286,0 тис.грн.);
- реконструкція приміщень Обтівської ЗОШ І-ІІІ ступенів під шкільну їдальню
(574,5 тис.грн.);
- капітальний ремонт дитячого садочка с.Обтове (70,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт покрівлі Реутинського сільського будинку культури
(684,5 тис.грн.);
- заміна вікон по будівлі поліклініки Кролевецької центральної районної лікарні
(1438,6 тис.грн.);
- заміна вікон по будівлі головного корпусу ЦРЛ (1324,7 тис.грн.);
- капітальний ремонт приміщень Кролевецького навчально-виховного
комплексу №6 для забезпечення умов виховання дітей дошкільного
навчального закладу (715,7 тис.грн.);
- капітальний ремонт Тулиголівської ЗОШ (250,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт Ярославецької ЗОШ (100,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт будівлі Кролевецького НВК № 4 (228,0 тис.грн.);
- реконструкція будівлі Кролевецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (560,2 тис.грн.);
- капітальний ремонт будівлі районної ради (229 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,
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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.
Рішенням Кролевецької районної ради сьомого скликання від 20.05.2016 року
затверджено Порядок використання коштів на надання соціальної грошової
допомоги на проїзд інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції
та учасникам бойових дій на пільговий проїзд автомобільним транспортом на
автобусних маршрутах загального користування у приміському, міжміському
внутрішньообласному та міжобласному сполученнях. Розмір соціальної грошової
допомоги становить 1000,0 гривень на 1 особу на рік, 348 осіб отримали соціальну
грошову допомогу.
Крім того, вищевказаним рішенням затверджено окремий Порядок
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян
автомобільним транспортом загального користування у міському та районному
сполученні. За цим Порядком здійснюються компенсаційні виплати перевізникам,
які надають послуги з пільгового перевезення громадян. Джерелами компенсаційних
виплат є кошти міського та сільських бюджетів району в сумі 42,0 тис.гривень.
Компенсаційні виплати проводилися на підставі укладених договорів з
перевізниками.
Згідно договору передбачені компенсаційні виплати перевізнику з розрахунку
вартості 1 пільгового місця на 1 рейс з кожного окремого населеного пункту.
Упродовж 2016 року укладено 14 договорів на суму 15,4 тис.грн.
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 всі населенні
пункти. За підсумками роботи 2016 року колектив цеху нагороджено перехідним
кубком.
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».
За звітний період опрацьовано державними кадастровими реєстраторами
8065 заяв громадян.
В Національній кадастровій системі:
- зареєстровано 4255 нових земельних ділянок та видано витягів для
підтвердження державної реєстрації земельних ділянок;
- надано відомостей з Державного земельного кадастру про 3785 земельних
ділянок;
- внесено змін до Державного земельного кадастру про 25 земельних ділянок.
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Видано 173 витяги про нормативну грошову оцінку земельних ділянок,
646 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
Укладено за дорученням Головного управління Держземагентства у Сумській
області 20 договорів оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення
державної власності на загальну площу 440,5 га., що забезпечить надходження до
сільських бюджетів орендної плати в сумі 183,0 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 через земельні аукціони продано право оренди
однієї земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної форми
власності загальною площею 22,1 га ріллі на території на території грузчанської
сільської ради (орендна плата складає 8,08% від нормативної грошової оцінки).
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 сьомого скликання від 18.11.2015 «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», організація «Редакція
Кролевецької районної газети «Кролевецький вісник», комунальне підприємство
«Кролевецькі рушники», комунальне підприємство «КРКП Акватермо».
Комунальними підприємствами вироблено продукції, надано послуг на суму
8,5 млн. гривень, що на 15% більше ніж у 2015 році. З чотирьох підприємств одне
отримало збиток. Загальна сума прибутку складає 29 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 507,5 тис. гривень. Заборгованість з орендної плати станом на
15.01.2017 року становить 4,2 тис. гривень (КП «Кролевецькі рушники» - 3,9 тис.
гривень, відділ освіти – 0,3 тис. гривень). До районного бюджету перераховано
88 тис. гривень.
Кролевецькою районною державною адміністрацією ведеться єдиний реєстр
об’єктів комунального майна, яке може бути передано в оренду. За інформацією
орендодавців станом на 01.01.2017 року вільними залишаються 1173,1 кв. метрів
площі.
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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, рішенням районної ради
сьомого скликання від 26.08.2016 затверджено протокол №1/1008 проведення
аукціону з продажу комунального майна - окремо розташованої нежитлової будівлі,
що знаходиться за адресою: м. Кролевець, вул Радянська,24, загальною площею
764,2 кв.м, відшкодовано 434,9 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 відділом освіти Кролевецької
районної державної адміністрації виготовлено 8 технічних паспортів на будівлі,
витрачено 17,7 тис.грн.
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: 2586 сім’ям виплачено 41 млн. гривень.
Призначено субсидію 6392 домогосподарствам на суму 68,6 млн. грн.,
профінансовано – 60,3 млн. грн. (з урахуванням боргів минулих років).
Заборгованість на 01.01.2017 становила 32,1 млн. грн.
В районі проживає 2 особи, яким виповнилося 100 і більше років, яким за
рахунок коштів районного бюджету надано допомоги на суму 7,5 тис. грн.
Нараховано та виплачено компенсації 154 фізичним особам, які надають
соціальні послуги на суму 254 тис. грн.
На пільгову передплату районної газети „Кролевецький вісник” використано з
районного бюджету 106,6 тис. гривень.
Нарахована компенсація на тверде паливо 1020 пільговикам на суму
1,3 млн. грн. Фактично перераховані кошти на рахунки 922 одержувачів на суму
1,2 млн. грн.
Нарахована компенсація на скраплений балонний газ 316 пільговикам на суму
35,0 тис. грн. Фактично перераховані кошти на рахунки 273 одержувачів в сумі
30,8 тис.грн.
Нараховано пільг на житлово-комунальні послуги окремим категоріям
громадян на суму 5,490 млн.грн., профінансовано з урахуванням боргу минулого
року – 5,384 млн.грн., заборгованість станом на 01.01.2017 становить 645,3 тис.грн.
Разову грошову допомогу до 9 Травня отримали 1631 ветеран війни на суму
1,1 млн. грн.
154 учасника АТО забезпечені твердим паливом (дровами, торфобрикетами)
на суму 293 тис.грн., з яких 107 чоловік отримали тверде паливо, 47 чоловік –
торфобрикети.
Надана матеріальна допомога на лікування та реабілітацію лейтенанту Борщу
Олександру Юрійовичу в сумі 5,0 тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету.
Підтримується актуальний стан Єдиного державного автоматизованого реєстру
пільгових категорій населення, що дозволяє проводити звірку інформації в
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електронному
вигляді
з
11 підприємствами, які надають житловокомунальні послуги населенню. До Реєстру внесено 10349 осіб, які мають право на
пільги. Постійно вносяться зміни в контингент пільговиків.
В районі проживає 1741 особа з інвалідністю різних груп і категорій, у тому
числі 119 дітей з інвалідністю.
Працює Централізований банк даних з проблем інвалідності, до якого внесено
862 особи. 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. Забезпечено осіб з інвалідністю 685 одиницями
технічних та інших засобів реабілітації (80,8% від потреби), з них 18 - кріслами
колісними (75% від потреби).
Для поліпшення соціальної та медичної реабілітації дітей з обмеженими
фізичними можливостями в районі функціонує Кролевецький центр соціальної
реабілітації дітей-інвалідів, до якого протягом року направлено 38 осіб, із них
33 дітей та 5 молодих осіб з інвалідністю. В центрі створено належні умови для
надання реабілітаційних послуг. Для вихованців центру постійно організовуються та
проводяться екскурсійні поїздки, у минулому році діти відвідали «Патріаршу
різдвяну ялинку» (м. Києві), Кінно-спортивний клуб «Шостка», Менський зоопарк
(м. Мена), до Дня захисту дітей - музей партизанської слави «Спадщанський ліс»
(м. Путивль).
Налагоджена робота по направленню до центру дітей з сільської місцевості,
завдяки придбанню спеціалізованого мікроавтобуса. Вихованці центру проходять
курси реабілітації в Сумському обласному центрі реабілітації дітей-інвалідів, до
якого направлено 10 дітей з інвалідністю. У загальноосвітніх навчальних закладах
району організована інклюзивна форма навчання для 2 учнів та індивідуальна форма
навчання для 17 школярів.
13. Ринок праці
Послуги служби зайнятості упродовж звітного періоду отримували 1314 осіб,
які мали статус безробітного та 799 пошукачів роботи.
За професійним складом безробітних 732 особи (56%) складали робітники,
385 (29%)- службовці, 197 (15,0%) - особи без професії.
Роботодавцями району було заявлено 678 вакансії, 90 % з яких укомплектовані
за сприяння центру зайнятості.
Допомогу у вирішенні питання зайнятості отримали 627 шукачів роботи, у
тому числі 444 безробітних.
Дев’ять роботодавців, які створили 21 нове робоче місце для
працевлаштування безробітних, скористались пільгою – компенсацією єдиного
соціального внеску.
До участі в громадських та інших видах робіт тимчасового характеру залучено
317 безробітних, що перевищує минулорічний показник на 28%. 144 особи
працювали на громадських роботах за кошти місцевих бюджетів та Фонду, 173 - на
роботах тимчасового характеру за кошти підприємств. Силами безробітних в
населених пунктах району впорядковані парки, кладовища, місця поховання
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загиблих у роки другої світової війни, проведені поточні ремонти в закладах
соціальної сфери, проводилося інформування населення про порядок оформлення
житлових субсидій.
Послугами професійного навчання, організація якого проходить виключно під
замовлення роботодавців та під самозайнятість, скористалися 111 осіб.
Оскільки роботодавець бажає бачити на робочому місці кваліфікованих
робітників, які йдуть в ногу з часом, 25 безробітних проходили навчання у ДПТНЗ
«Реутинський професійний агарний ліцей» на курсах цільового призначення за
напрямком «Дотримання безпечного ведення робіт при експлуатації
сільськогосподарської техніки та тракторів» та працевлаштовані трактористами та
водіями на сільськогосподарських підприємствах району.
З початку року на обліку в РЦЗ перебували 14 внутрішньо переміщених
громадян, 2 з них були працевлаштовані, 1 особа долучилася до виконання
громадських робіт. На кінець звітного періоду безробітними залишаються 3
внутрішньо переміщені особи.
Продовжена робота з демобілізованими учасниками АТО, яких налічувалося
100, у т.ч. 70 осіб звернулися вже після нової хвилі демобілізації . Для розв′язання
проблеми зайнятості максимально посилена співпраця з основними
ринкоутворюючими підприємствами району, органами місцевого самоврядування (з
питань забезпечення тимчасової зайнятості), районним військовим комісаріатом з
приводу популяризації служби за контрактом у ЗСУ, як альтернативи
працевлаштуванню. Як результат, 25 учасників АТО працевлаштовані.
Створено 129 робочих місць (89 - фізичні особи-підприємці, 40 - у юридичних
осіб).
За мету у сфері трудових відносин ставилось завдання щодо підвищення
середньомісячної заробітної плати в усіх галузях економіки, недопущення
заборгованості із виплати заробітної плати, вчасне запровадження мінімальних
гарантій в оплаті праці.
Середньомісячна заробітна плата за 2016 рік зросла на 23,5% у порівнянні з
2015 роком (2668 грн.) і за статистичними даними становить 3295 грн.
Проведено 4 обстеження суб’єктів господарювання по дотриманню
мінімальних державних гарантій в оплаті праці.
Робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення
в галузях економіки проведено 7 обстежень суб’єктів господарювання. В результаті
проведеної роботи легалізовано 21 робоче місце, 6 працівникам підвищено рівень
заробітної плати.
В рамках здійснення функцій державного контролю запроваджено щотижневий
моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати
підприємствами – боржниками.
Проведено 10 засідань комісії з питань погашення заборгованості із виплати
заробітної плати (грошового забезпечення) пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат.
За статистичними даними станом на 01.01.2017 року заборгованість із виплати
заробітної плати по району становить 266,5 тис. грн. Борг має одне підприємство
об’єднання громадян Кролевецьке учбово-виробниче підприємство Українського
товариства сліпих. Підприємство ТОВ «АРМАПРОМ» взяті зобов’язання виконало,
зарплатний борг погашено повністю.
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14. Пенсійне забезпечення
Забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату жителям району пенсій і
грошової допомоги з урахуванням їх підвищень.
Станом на 01.01.2017 року на обліку в управлінні Пенсійного фонду України в
Кролевецькому районі перебуває 12140 одержувачів пенсій. У порівнянні з
попереднім роком кількість пенсіонерів зменшилася на 403 особи. У районному
центрі пенсію отримують 6944 особи, в сільській місцевості - 5196 осіб.
За звітний період призначено пенсії 357 громадянам.
Середній розмір призначених пенсій, цільової грошової допомоги, з
урахуванням індексації, зріс на 139 гривень і становив 1564 гривні.
Сума призначених середньомісячних пенсій та цільової грошової допомоги з
урахуванням індексації зросла на 0,5 млн.грн. у порівнянні з відповідним
показником 2015 року і склала 18,1 млн. гривень.
В цілому за рік профінансовано на виплату пенсій та допомоги
217,3 млн. гривень. У порівнянні з попереднім роком видатки зросли на
6,5 млн. гривень.
Забезпеченість власними коштами складає 23,0 %.
Заборгованість до Пенсійного фонду збільшилася на 6,7% у порівнянні з
початком року і станом на 01.01.2017 року досягла 909,4 тис. гривень.
Борги економічно активних підприємств перед Пенсійним фондом станом на
01.01.2017 року відсутні.
15. Охорона здоров’я населення
Медичну допомогу населенню району надають Кролевецька центральна
районна лікарняя, комунальний заклад „Кролевецький районний Центр первинної
медико-санітарної допомоги”, до складу якого входять міські лікарські амбулаторії
№1, №2, №3, 5 АЗПСМ,4 СЛА, 9 ФАП та 15 ФП, а також Кролевецьке відділення
екстреної (швидкої) медичної допомоги Сумського обласного центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф.
Забезпечення лікарськими кадрами на 10 тис. населення в 2016 році склало
20,3 проти з 21,4 – у 2015.
Всього передбачено посад лікарів 138,5 , із них зайнято 99, із них фізичних осіб
– 78, що становить 71,5% укомплектованості. Вакантних посад 39,5. Деякі лікарські
посади зайняті внутрішніми сумісниками. Укомплектованість фізичними особами
штатних посад сімейних лікарів по району складає 66,7%. Залишаються вакантними
посади завідувачів АЗПСМ с. Обтове, СЛА с. Бистрик, СЛА с.Камінь. В центральній
районній лікарні залишаються вакантними посади кардіолога, невропатолога,
реаніматолога, онколога, лікарів приймального відділення.
Складною залишається демографічна ситуація в районі:
народжуваність на 1000 населення складає 5,9 (2015 – 6,0) народилось
227 дітей;
показник загальної смертності на 1000 населення складає 18,4 (2015 – 19,4)
померло 705 осіб.
Показник природного приросту склав 12,5, проти 13,43 - в 2015 році.
При затвердженому кошторисі по закладах охорони здоров’я району в сумі
30,9 млн. грн., профінансовано 30,6 млн. грн.
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Витрати на 1-го жителя бюджетних коштів складають 890,2 грн., тоді як за
2015р.- 793,05 грн.
Додатковим джерелом фінансування в закладах охорони здоров'я району є
надходження коштів спеціального фонду та благодійних коштів, сума яких склала
3,9 млн. грн., або 100,64 грн. на одного жителя району, а за 2015р. надходження
даних коштів склали 1,3 млн.грн., на одного жителя - 34,14 грн.
За рахунок коштів, отриманих від надання платних послуг, придбано
обладнання на суму 125,6 тис. грн., у тому числі офтальмологічне обладнання, три
портативних бормашини, стабілізатор живлення, роутер, причіп.
За кошти міського бюджету придбано:
- інгалятор Юлайзер та три бактерицидних опромінювача (18 тис. грн.); - 2
електрокардіографи МІДАС6/12 (50,0 тис. грн.).
За кошти обласного бюджету придбано:
- 2 пральні машини вартістю 39,1 тис. грн.
- прилади обліку електроенергії та газу в житловому будинку для лікарів
(55,0 тис.грн.).
За кошти районного бюджету придбано:
- офтальмоскоп та лінзи вартістю 23,9 тис. грн.;
- мобільна рентгенівська система вартістю 235,4 тис. грн.;
- 5 комп’ютерів, 2 принтери, ноутбук для ЦПМСД (58,3 тис. грн.);
- проведено поточні ремонти на суму191,4 тис.грн.
За кошти державного, обласного та районного бюджетів придбано
фіброгастроскоп вартістю 644 тис. грн.
Активно залучалися субвенції сільських рад на утримання сільських закладів
охорони здоров’я на загальну суму 197,9 тис. грн.
За рахунок субвенції з Ярославецької сільської ради придбаний
електрокардіограф на суму 50 тис. грн. для Кролевецького відділення центру
екстреної медичної допомоги.
Позитивні відгуки має громадська організація «Кролевецька районна лікарняна
каса», котра налічує 2863 члена. Як переконалися кролевчани за час її існування,
членство в РЛК - це досить дієва допомога кожному, хто потребує лікування
(надійшло за рік 924,4 тис. грн., проліковано 675 осіб на суму 687,7 тис. гривень).
16. Освіта
Для забезпечення права дітей на якісну освіту у Кролевецькому районі
сформовано стабільну мережу загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних
навчальних закладів. Функціонує 27 денних загальноосвітніх навчальних закладів
(дві спеціалізовані школи І-III ступенів , 10 загальноосвітніх навчальних закладів ІІII ступенів, 2 загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ступенів,13 навчальновиховних комплексів «загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад»), 18
дошкільних навчальних закладів (1 центр розвитку дитини (ДНЗ №9), 7 ясел-садків,
10 дитячих садків), 5 позашкільних та вечірня загальноосвітня школа II-III ступенів
із заочною формою навчання.
З метою оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів у 2016 році
реорганізовано Литвиновицьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів та
Литвиновицький ДНЗ у Литвиновицький навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад (ясла-садок),
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Кролевецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №6 у Кролевецький НВК №6
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад». Рішенням
сесії Кролевецької районної ради від 26.08.2016 року реорганізовано у навчальні
заклади І ступеня Білогривський та Гречкинський НВК. Для утримання
Зазірківського НВК до кінця 2016 року були використані кошти із сільської
субвенції Зазірківської сільської ради.
Дошкільну освіту в закладах району здобувають 1215 дошкільнят, що складає
82% від загальної кількості дітей віком від 1 до 6 років. Усім дітям старшого
дошкільного віку стовідсотково створено умови та забезпечено підготовку до
школи.
У 17 дошкільних навчальних закладах району та в дев’яти навчально-виховних
комплексах організоване трьохразове харчування, у трьох навчально-виховних
комплексах, де працюють групи короткотривалого перебування -одноразове.
Різними видами харчування охоплені 2964 учня (100%). Гаряче харчування
отримують 2553 учня (86,1%). Із них учнів 1-4 класів – 1256 учнів (100%), 5-9 класів
– 1023 учня (74,5%), 10-11 класів – 253 учня (75,5%).
Охоплено організованим підвезенням до місць навчання та у зворотному
напрямку 92 учня, які проживають за межею пішохідної доступності, що становить
100% до потреби.
Рівень комп’ютеризації закладів освіти району становить 75 %. До мережі
Інтернет підключено 23 навчальних заклади.
У закладах освіти району за рахунок різних джерел фінансування проведено
капітальні і поточні ремонти будівель і приміщень навчального призначення,
відомчого котельного господарства, енергетичного обладнання, інженерних мереж,
покрівель, спортивних та ігрових майданчиків для забезпечення їх надійного
експлуатаційного стану.
Проведено частковий ремонт водопровідної та каналізаційної системи у
Кролевецькому дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) №9 на
суму 39,6 тис. грн., промивку системи опалення у дошкільному навчальному закладі
№5 на суму 60,2 тис.грн., опалювальної системи у дошкільному навчальному
закладі №11 на суму 8,0 тис. грн., замінено труби водопостачання у дошкільному
навчальному закладі №7 на суму 29,9 тис. грн.
Для оновлення матеріально - технічної бази придбано за кошти сільських рад
обладнання, м’який інвентар, іграшки на суму 55 тис.грн., за спонсорські кошти дитячі меблі, обладнання на суму 38,5 тис.грн., за кошти субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток - 6 дитячих
майданчиків на загальну суму 367,0 тис. грн., інтерактивні дошки, мультимедійне
обладнання для 10-х загальноосвітніх закладів на суму 333,0 тис.грн., комп’ютерний
клас для Кролевецької ЗОШ № 2 (110,0 тис.грн.).
За кошти обласного бюджету придбано та встановлено вікна та світильники
для Кролевецької СШ №3 (18,0 тис. грн.), проведено ремонт стелі та установлення
двох прожекторів у Кролевецькій ЗОШ №2 (18,5 тис. грн.), придбання принтеру для
ЗОШ №5 (12,4 тис.грн.).
За кошти районного бюджету проведено:
капітальний ремонт покрівлі Грузчанської ЗОШ (54,6 тис.грн.);
капітальний ремонт вуличної вбиральні Кролевецької ЗОШ №5 (75,1 тис. грн.);
капітальний ремонт топкової Бистрицького НВК (18,0 тис. грн.).
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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 130 колективів 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 372,6 тис. грн.,
що на 77 тис. грн. більше, ніж у 2015 році. Це є один із кращих показників по
області.
Вперше за багато років наш район має один з кращих в області показник щодо
проведення ремонтів в закладах культури.
Встановлено пластикові вікна в районному будинку культури, дитячій
бібліотеці, дитячій школі мистецтв на суму 54,4 тис. грн., проведено водогін до
районної бібліотеки та зроблено поточний ремонт приміщення на загальну суму
18,9 тис. грн.
За рахунок співфінансування з державного та місцевого бюджетів проведено
капітальні ремонти в закладах культури сіл Алтинівка (678,0 тис. грн.), Реутинці
(584,5 тис. грн.), Обтове (280,0 тис. грн.), Спаське (323,0 тис. грн.), Добротове
(156,4 тис. грн.). В закладах реконструйовано системи опалення, проведено
внутрішній ремонт, замінено вікна.
За рахунок коштів міського бюджету проведено ремонт покрівлі та
реконструкцію опалення Андріївського міського будинку культури (349,7 тис. грн.).
За кошти з бюджету сільської ради проведена заміна вікон та встановлено
новий котел в Тулиголівському сільському будинку культури (24,6 тис. грн.).
За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та
співфінансування з сільських бюджетів проведено капітальні ремонти закладів
культури сіл Бистрик (371,9 тис. грн.), Буйвалове (466,6 тис. грн.), Дубовичі
(394,1 тис. грн.), Ярове (349,4 тис. грн.), Ярославець (272,0 тис. грн.).
В цілому на проведення ремонтів закладів культури використано 4,2 млн.грн.
Матеріально-технічна база закладів укріплюється та поповнюється шляхом
придбання музичної апаратури, меблів, оргтехніки, театральних костюмів,
літератури, на ці заходи витрачено понад 300 тис. грн.
Сума коштів, витрачених на проведення культурно-мистецьких заходів
склала 167,3 тис. грн.
Визначною подією для Кролевеччини стало проведення Міжнародного
літературно-мистецького фестивалю «Кролевецькі рушники», в рамках якого
культурно-мистецькі заходи відвідало близько 5 тисяч глядачів.
За звітний рік проведено рок-концерт «Рок за кохання – ні протистоянню» за
участю рок - гуртів з міст Кролевець, Глухів, Конотоп, Шостка, творчий звіт села
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Алтинівка в рамках районної культурно- мистецької акції «Творчі гостини
сільської родини», відбулися презентація книг Василя Григоровича Кременя
«Любитове – моє рідне село», Михайла Васильовича Шевченка «Усе, що знаю про
любов», свою творчість показали учні дитячої школи мистецтв, які виступили у
святковому концерті з нагоди 55-річного ювілею закладу.
Стало традиційним проведення районного вокального конкурсу «Зоряний
шлях», районного фольклорного свята «Купальські передзвони на хвилях Есмані».
Національно-патріотичне виховання дітей та молоді є одним із пріоритетних
напрямів роботи бібліотек, музеїв, клубів. Вже стало доброю традицією проводити
творчі акції «Лист солдату: з Кролевеччини з любов’ю», «Оберіг для солдата», «Діти
– воїнам АТО», «Повертайтеся живими!». У рамках акцій діти писали листи бійцям,
власноруч виготовляли невеличкі сувеніри, подарунки, малюнки, обереги.
Вшановуючи пам’ять загиблих воїнів на сході країни, до Дня гідності та
свободи в районному будинку культури відбувся концерт за участю лауреатів
Всеукраїнського фестивалю «Пісні, народжені а АТО». В музеї працюють постійно
діючі виставки, які відображають події Другої світової війни, події на Майдані та
матеріали про кролевчан – учасників антитерористичної операції на сході держави.
Рік став плідним та насиченим на культурно-мистецькі заходи обласного,
всеукраїнського та міжнародного рівня. Переможцями обласних, всеукраїнських та
міжнародних фестивалів і конкурсів стало близько 50 учасників в різних жанрах
народної та музичної творчості. Творчі колективи та окремі митці району показали
свій високий професійний рівень в заходах у Києві, Полтаві, Харкові, Чернігові,
Сумах.
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.
Успішно втілюється у життя молодіжна ініціатива у вигляді проекту «Дебатна
школа: активна молодь – успішна громада». До дня незалежності України відбулося
святкове засідання дебатного клубу, в листопаді працювала ІІ Осіння дебатна школа
в м.Кролевець. Громадською організацією «Краєзнавче джерело» за підтримки
ВМГО «Федерація дебатів України» 14 – 16 жовтня в м.Кролевець проведено
відкритий дебатний турнір «Відкриваємо Сіверщину».
У травні проведено районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл («Джура»)», головною метою якої є популяризація серед
молоді військово-прикладних видів спорту, активних способів дозвілля та
української військової традиції.
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.
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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».
Збережена мережа оздоровчих закладів усіх типів.
Відпочинково – оздоровчими послугами охоплено 2006 дітей (67% від
кількості дітей шкільного віку), з них відпочинковими послугами – 1910 осіб,
оздоровчими послугами – 100.
Наймасовішою формою оздоровлення та відпочинку дітей залишаються табори
з денним перебуванням. У 27 таборах при загальноосвітніх закладах району
відпочило 1400 дітей, на базі позашкільних установ та загальноосвітніх закладів
району у профільних таборах – 510 вихованців.
Вперше на базі Реутинського аграрного ліцею профільне оздоровлення з
посиленим харчуванням вихованців провела районна дитячо-юнацька спортивна
школа (65 дітей). На базі загальноосвітніх шкіл працювали мовні табори.
У дитячому відділенні центральної районної лікарні оздоровлено 29 дітей, які
знаходяться на диспансерному обліку, з них 7 дітей – інвалідів.
Двоє дітей пільгової категорії (батьки – учасники бойових дій в зоні АТО) у
червні відпочили і оздоровилися у обласному наметовому таборі «Сузір’я» - «Таборі
Миру» за кошти не бюджетних організацій.
Усього на фінансування оздоровчо-відпочинкової кампанії використано
606,7 тис. грн., з них з обласного бюджету – 128,6 тис. грн., з районного бюджету –
242,9 тис. грн., з бюджетів сільських рад – 45,9 тис. грн., з міського бюджету –
28,5 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 поліції у справах дітей, служби у справах дітей, відділ освіти районної
державної адміністрації.
На первинному обліку у службі у справах дітей перебуває 65 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 12 – дітей-сиріт та 53 – дітей,
позбавлених батьківського піклування. Під опікою, піклуванням та в прийомних
сім’ях перебуває 60 дітей даної категорії, 5 – влаштовані до державних закладів.
Заходами оздоровлення охоплено 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
За 15 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування,
закріплене житло рішеннями виконавчих комітетів сільських рад та Кролевецької
міської ради.
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.
19. Фізична культура та спорт
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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.
До занять спортивною та фізкультурно-оздоровчою роботою залучено більше
5 тис. чоловік, 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.
Серед колективів фізичної культури та спортивних клубів, у рамках сільських
спортивних ігор проведені змагання з баскетболу, настільного тенісу, волейболу,
міні-футболу, футболу. Активну участь у цих заходах приймали команди сіл
Дубовичі, Тулиголове, Алтинівка, Спаське, Ярославець, Обтове, Мутин, Грузьке,
Литвиновичі.
Успішно пройшли: першість району з шахів серед чоловіків, першість району з
футболу, Кубок району з футболу, кубки району з баскетболу, волейболу,
настільного тенісу, футболу, з туристичного багатоборства серед школярів,
фізкультурно-спортивні заходи, присвячені Дню Перемоги, Дню Незалежності та
Дню фізичної культури і спорту.
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 4 громадських слухання, 14 засідань «круглих столів» та 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.
Зареєстровано і діють 70 районних організацій політичних партій,
45 громадських організацій з правом юридичної особи, 12 осередків Всеукраїнських
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громадських
організацій,
7
- легалізованих
шляхом
письмового
повідомлення
та 2 благодійні організації.
Ведеться облік релігійних організацій та культових споруд (діє 30 релігійних
громад). 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. Відбулось
4 засідання комісії райдержадміністрації зі сприяння додержанню законодавства про
свободу совісті та релігійних організацій.
21. Техногенна безпека
Проведено комплексні перевірки захисних споруд цивільної оборони. В ході
перевірок виявлено, що на території району розташовані 43 протирадіаційні укриття
(18 – не готові для прийняття осіб, решта – обмежено готові).
Для подолання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
в районі працюють 15 місцевих пожежних команд, які локалізували 42 пожежі. У
звітному періоді на їх утримання використано 1,3 млн. гривень. На утримання
Конотопської водолазно-рятувальної служби використано 10,0 тис.грн.,
експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення – 26,0 тис. грн.
22. Охорона праці
В галузі охорони праці головним завданням є створення належних, безпечних і
здорових умов праці працівників підприємств, установ і організацій всіх форм
власності та видів діяльності, на підприємствах з шкідливими умовами праці
проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання пільг та
компенсацій за шкідливі умови відповідно до
законодавства. Проведено
41 обстеження підприємств, установ, організацій та приватних підприємців району.
В районі створена база даних підприємств з шкідливими та важкими умовами
праці, до якої увійшло 53 підприємства, установи, організації та приватних
підприємців.
Спільно з Сумським експертно - технічним центром організовано 4 навчання
по перевірці знань відповідальних осіб з питань охорони праці (135 осіб) та 1
навчання з відповідальними особами з питань безпечної експлуатації систем
газопостачання (17 осіб).
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
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 1030-
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внесено 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.

