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ВСТУП
Програма економічного і соціального розвитку району на 2020 рік (далі –
Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України” від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ, постанови Кабінету Міністрів
України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту
державного бюджету», постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2018
року № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку
України на 2019-2021 роки» та Національної доповіді «Цілі сталого розвитку:
Україна».
В основу Програми покладені ключові положення Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року (постанова Кабінету Міністрів
України від 06.08.2014 року № 385), Стратегії розвитку Полтавської області на
період до 2020 року (рішення шістнадцятої позачергової сесії обласної ради
VI скликання від 16.01.2015 року) та Плану заходів з її реалізації на період 20182020 років (рішення
другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії
Полтавської обласної ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 575).
Відповідно до Програми, головні зусилля органів влади та місцевого
самоврядування будуть спрямовані на закріплення позитивних тенденцій
економічного зростання, забезпечення доступу до результатів економічного
поступу для всіх членів територіальної громади, а також задіяння стимулів до
збільшення індивідуальних доходів
громадян,
шляхом підвищення
продуктивності праці, для досягнення головної мети розвитку – підвищення
рівня добробуту населення району.
Програма містить оцінку тенденцій економічного і соціального розвитку
району за 2019 рік, визначення цілей, основних завдань та заходів з розвитку
адміністративної території в 2020 році, а також кількісні критерії ефективності
виконання намічених заходів за окремими напрямками розвитку.
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Розділ І. Аналіз економічного і соціального розвитку за 2019 рік.
Діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за
звітний період були спрямовані на забезпечення виконання програми
економічного і соціального розвитку району на поточний рік щодо вирішення
комплексу питань, пов’язаних із стабілізацією економіки та соціальним захистом
населення.
Протягом року в районі закріпилася позитивна динаміка економічного
розвитку.
Важливим показником, який характеризує рівень життя населення, є валова
додана вартість у діючих цінах, в розрахунку на душу населення за 2018 рік
складає 85041 грн., це 3 місце серед районів області.
Пріоритетним
напрямком
розвитку
Машівського
району
є
агропромисловий комплекс, який об’єднує 17 сільськогосподарських
підприємств та 58 фермерських господарств.
За підсумками року валове виробництво сільськогосподарської продукції в
порівняльних цінах очікується на рівні 490,4 млн.грн., що більше на 24,7 %
порівняно з попереднім роком.
Сільськогосподарськими підприємствами району проведено значний обсяг
робіт. Отримано валовий збір зерна по всіх категоріях господарств 33008 тон
проведено збір ранніх зернових та зернобобових культур на площі 5795 га,
середня урожайність становить 57 ц/га.
Соняшнику зібрано 36,2 тис.тонн, урожайність 30,1 ц/га.
Кукурудзи намолочено 222,6 тис.тонн, урожайність становить 74 ц/га.
Сої зібрано 4,1 тис.тонн, урожайність становить 18 ц/га.
Станом на 01.11.2019 року в господарствах Машівського району
утримується : 252 голів великої рогатої худоби, у тому числі - 167 корів, 103
гол. свиней, 150 голів птиці. Вироблено продукції тваринництва у
сільськогосподарських підприємствах : м’яса – 112 тонн, надоєно 517 тонн
молока.
Сума нарахованої орендної плати за користування землею, згідно договорів
оренди, по сільськогосподарських підприємствах району становить 227,5
млн.грн. Фактично за 2019 рік виплачено 177,9 млн.грн., що становить 78,0 %
від нарахованої суми.
Однією із основних частин доходу сільських жителів становить орендна
плата за надані у користування земельні ділянки. Рівень орендної плати за
земельні частки (паї) по Машівському району становить 15,4 %, що значно
перевищує середній по Україні.
Промисловість району представлена двома підприємствами, які стабільно
здійснюють господарську діяльність : філія управління з переробки газу та
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газового конденсату ПАТ «Укргазвидобування» і ТОВ «Сільгосптехнологія».
Основним підприємством у структурі промислових підприємств району є філія
управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ «Укргазвидобування».
Обсяг реалізованої промислової продукції складає за січень-серпень 2019 року
1025,4 млн. грн. Питома вага району в обсязі реалізованої промислової
продукції Полтавської області – 0,9 %.
В районі реалізовано інвестиційний проект підприємством ТОВ «Дельта»
- «Будівництво цеху з виробництва комбікормів та преміксів», потужністю 10
тонн за зміну, планується створити 11 нових робочих місць, сума освоєних
інвестицій складає 32,0 млн.грн.
ТОВ «Чиста криниця» реалізувала інвестиційний проект - «Установлення
зерноочисного комплексу БСХ-100», планується створити 3 нових робочих
місця, сума освоєних інвестицій складає 5,0 млн.грн.
Для створення комфортного проживання населення у населених пунктах,
об’єднаними територіальними громадами району реалізовано 12 інвестиційних
проєктів на залучення 5,6 млн.грн., коштів субвенції на розвиток інфраструктури
громад та власних коштів на реалізацію проєктів розвитку територій, за
напрямками : будівництво та реконструкція вуличного освітлення, будівництво
водогону, придбання тракторів для комунального підприємства, капітальний
ремонт проїзної частини дороги.
Надійшло податків, зборів та інших обов'язкових платежів до державного
бюджету за 2018 рік 779,8 млн.грн., за 10 місяців 2019 року 788,8 млн.грн.
Районний бюджет по надходженню доходів без урахування трансфертів за
9 місяців 2019 року виконано на 101,1%, надійшло 44,4 млн. грн., або більше на
496,4 тис. грн. З урахуванням міжбюджетних трансфертів районний бюджет
виконано на 95,4%, надійшло 105,7 млн.грн. Бюджет Машівського району по
надходженню доходів без урахування трансфертів за 9 місяців 2019 року
виконано на 103%, надійшло 63,2 млн.грн., або більше на 1,8 млн.грн., а з
урахуванням трансфертів, тобто субвенцій, дотацій з державного та місцевих
бюджетів на 97,2 %, надійшло 129,1 млн.грн.
Основними податками в складі доходів є податок на доходи фізичних осіб,
він складає майже 68 відсотків загального обсягу доходів.
Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб є:
Управління з переробки газу та газового конденсату філія
АТ
«Укргазвидобування», ТОВ «Чиста криниця», «Полтавагазвидобування» АТ
«Укргазвидобування», ТОВ «Машівка –Агро - Альянс», Відділ освіти, сім’ї,
молоді та спорту Машівської РДА.
Рентна плата за видобування газу та газового конденсату складає 31
відсоток планового обсягу надходжень. На поточну дату надійшло 15,1 млн.грн
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або 84,2 відсотки річного обсягу. Основні платники АТ «Укргазвидобування», та
СП «Полтавська газонафтова компанія».
За оперативними даними станом на 01.11.2019 року заборгованість із
виплати заробітної плати по підприємствах, які звітуються до відділу статистики
у Карлівському районі відсутня.
Зростання доходів населення відбувалося як за рахунок зростання доходів
від трудової діяльності, так і за рахунок збільшення соціальної допомоги.
Середня заробітна плата одного штатного працівника району залишається досить
високою і складає за другий квартал 2019 року 11 937 гривень, порівняно з
2018 роком ріст становить 118,1 %.
Виплачено 19,8 млн.грн. різних видів державних соціальних допомог
населенню. Профінансовано за рахунок субвенції з державного бюджету за
надані пільги з оплати житлово-комунальних послуг 4,5 млн.грн. Орендної плати
за користування землею виплачено 177,9 млн. грн.
Структурними підрозділами територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) надається 9 видів різноманітних
соціальних послуг, отримали послуги – 2425 чоловік, з них 302 одиноких та
одиноко проживаючих громадян, 1905 громадян похилого віку та 407 осіб з
інвалідністю.
Функціонують робочі місця перукаря на територіях сіл Кошманівка,
Сахнівщина, Новий Тагамлик, Дмитрівка, Абрамівка, Базилівщина, куди
здійснюють виїзди майстри-перукарі. Це дає змогу безкоштовно користуватися
дешевими та якісними послугами. Під час виїзних прийомів на територіях
сільських рад в місцевих ФАП-ах надаються послуги сестри медичної з масажу
та фізіотерапії.
548 самотньо проживаючих громадян отримали 3740 платних послуг,
загальна сума коштів, що надійшла за надання послуг складає 84,1 тис.грн.
Послуги служби зайнятості за 9 місяців 2019 року отримали 1408
безробітних, що на 194 особи менше, ніж у 2018 році. Серед безробітних 26,9 %
(379 чол.) становили особи, які мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню (зокрема, особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені
особи, демобілізовані військовослужбовці, які брали участь в антитерористичній
операції).
За сприяння служби зайнятості отримали роботу 1075 незайнятих осіб, що
на 0,8 % більше проти минулого року. З працевлаштованих на вільні та
новостворені робочі місця 4 особи з компенсацією єдиного соціального внеску,
19 осіб з інвалідністю, 243 жінки, 255 – молодь у віці до 35 років, 211 особи, що
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.
Для проведення оплачуваних громадських робіт укладено 20 договорів та
створено 50 робочих місця. В оплачуваних громадських роботах взяли участь 50
осіб. Витрачено коштів на організацію і проведення громадських робіт – 539,1
тис.грн. Для виконання робіт тимчасового характеру на сільськогосподарських
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підприємствах району створено 383 тимчасових робочих (більше на 3,8 % проти
минулого року) на які направлено на роботи тимчасового характеру
безробітних.
На громадських роботах працювали 50 безробітних, в тому числі: з
інформування населення про субсидії – 12 безробітних, 8 - благоустрій
населених пунктів, 26 – екологічний захист навколишнього середовища.
Громадські роботи проводились по ОТГ та всіх сільських радах, управлінні
соціального захисту населення.
З метою забезпечення фахового трудового потенціалу та задоволення
потреб роботодавців в кваліфікованому персоналі, протягом 2019 року 345
безробітних проходили професійне навчання за направленням служби
зайнятості.
В поточному році продовжувалося виконання заходів з розвитку
інфраструктури району. Машівською селищною ОТГ,
Михайлівською
сільською ОТГ та сільськими радами проводився капітальний та поточний
ремонт доріг місцевого значення. Проведено поточних ремонтів доріг на
загальну суму 4,8 млн.грн., на капітальний ремонт доріг використано 7,1 млн.
грн.
ЦВПЗ Машівка Полтавської дирекції УДППЗ „Укрпошта“ має розвинуту
інфраструктурну мережу об’єктів поштового зв’язку, яка налічує 12 відділень
поштового зв’язку, що дозволяє обслуговувати мешканців 40 населених пунктів
району, надає 50 видів послуг населенню.
Центр надання адміністративних послуг надає 57 адміністративних послуг.
За 10 місяців 2019 року Центром надано 2497 адміністративні послуги, з них:
Машівський районний сектор управління державної міграційної служби України
в Полтавській області – 201, відділ у Машівському районі Міжрайонного
управління у Карлівському та Машівському районі Головного управління
Держгеокадастру у Полтавській області - 1814, сектор містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва Машівської
районної державної адміністрації - 6, відділ державної реєстрації Машівської
районної державної адміністрації – 558, та 5 документів дозвільного характеру.
Адміністраторами ЦНАП надано 104 інформаційних довідок з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно. Прийнято 4 заяви щодо надання
адміністративних послуг громадським організаціям, суб’єктом надання даних
послуг є Головне управління юстиції в Полтавській області.
Продовжується робота щодо забезпечення потреб населення у дошкільній
освіті.
У районі функціонує 7 дошкільних навчальних закладів, з них 4 – у складі
навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад –
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дошкільний навчальний заклад».Дошкільною освітою охоплено 105 дітей, діти
п’ятирічного віку – стовідсотково.
У 2018-2019 навчальному році розпочали роботу 7 загальноосвітніх
навчальних закладів, з них 1 загальноосвітня школа І-ІІ ст., 1 загальноосвітня
школа І-ІІІ ст., 4 навчально-виховних комплекси «загальноосвітній навчальний
заклад – дошкільний навчальний заклад», 1 вечірня (змінна) загальноосвітня
школа ІІ-ІІІ ст. У них здобували освіту 435 осіб.
Із загальної кількості навчальних закладів 6 функціонували у сільській
місцевості, де навчалося 385 учнів.
Для дітей з особливими освітніми потребами в 5 класах 3 навчальних
закладів району для 7 учнів було запроваджене інклюзивне навчання.
Для задоволення освітніх потреб обдарованої учнівської молоді, розвитку
індивідуальних здібностей дітей функціонують 4 навчально-виховних комплекси
та 3 позашкільні установи.
У 2019 році значну увагу було приділено впровадженню енергозберігаючих
технологій. Проведено заміну котла на більш ефективний в Сахнівщинському
НВК. Проведено капітальний ремонт електромережі Базилівщинської ЗОШ І-ІІ
ст. Капітально відремонтовано харчоблоки в Абрамівському НВК та
Дмитрівській ЗОШ І –ІІІ ст.
Проведено капітальний ремонт даху
Базилівщинської ЗОШ І-ІІ ст. та поточний ремонт даху Сахнівщинського НВК.
Значна робота проводиться по впровадженню основних положень Концепції
Нової української школи. Створення освітнього середовища, яке дає можливість
для здобуття якісної освіти, гармонійному всебічному розвитку особистості,
набуття компетентностей, необхідних в сучасному житті - основне завдання
кожного навчального закладу. Особливу увагу приділено створенню умов для
навчання учнів початкової школи. Класні кімнати першокласників обладнані
новими меблями, які придбані на суму 55,0 тис. грн., навчальними
дидактичними матеріалами – 47,0 тис.грн. Забезпечено курсову перепідготовку
вчителів, які навчають дітей – першокласників. Оновлено комп’ютерну техніку в
закладах освіти: 150,0 тис.грн., виділено з фонду депутата обласної ради
Сидоренка І.І. для Дмитрівської, Абрамівської і Сахнівщинської шкіл, з
районного бюджету 92,0 тис.грн., для Сонячної і 45,0 тис.грн.,
для
Базилівщинської шкіл. Для проведення швидкісного інтернету спрямовано
295,0 тис.грн. з обласного бюджету Абрамівській, Дмитрівській, Сахнівщинській
та Сонячній школам.
Проведено утеплення дахів і класних кімнат в Абрамівській школі на
суму 25,0 тис.грн.
На ремонт даху Сахнівщинської школи витрачено 100,0 тис.грн,. та 90,0
тис.грн. на ремонт теплогенераторної.
Споруджено ганок в Кошманівській школі на суму 135,0 тис.грн., та
капітально відремонтовано навчальну кімнату для першокласників на суму 31,0
тис.грн.
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За рахунок субвенцій Базилівщинської сільської ради на суму 2,058
млн.грн., вдалося провести капітальний ремонт даху школи, поточний ремонт
котельні та системи опалення, коридорів та ганків.
В Абрамівській та Сахнівщинських школах замінено котли на більш
економні і ефективні (150 тис.грн.).
Забезпечується підвіз 83 учнів та 25 педагогічних працівників до місця
навчання, роботи та додому шкільними автобусами. Кошти для цього
виділялися, як з районного бюджету так і з бюджетів сільських рад (989,4
тис,грн.).
У всіх школах організовано гаряче харчування школярів. Учні 1-4 класів та
діти пільгових категорій харчуються за рахунок бюджету з розрахунку 20 грн.
на дитину в день. Діти закладів дошкільної освіти харчуються за рахунок
бюджету з батьківською доплатою - 40% від харчо дня. З 1 березня 2019 року
піднято вартість харчо дня дітей дошкільного віку до 36 грн.
У літній період оздоровлено в пришкільних таборах 283 учні шкіл району.
З районного бюджету на оздоровлення та відпочинок виділено близько 205 тис.
грн..
Збережено мережу позашкільних закладів: районну станцію юних туристів
– краєзнавців та районний Будинок дитячої та юнацької творчості.
Позашкільною освітою охоплено 62% учнів закладів загальної середньої освіти,
з них -27% відвідують гурти закладів позашкільної освіти. Працює 18 гуртків, з
них при закладах позашкільної освіти -7.
Здійснювалися заходи, направлені на пріоритетний розвиток охорони
здоров’я матерів і дітей, удосконалення первинної медико – санітарної
допомоги, наближення лікарської, в т.ч. спеціалізованої медичної допомоги до
населення, насамперед сільської місцевості.
Первинну медичну допомогу населенню району надають Машівський
Центр первинної медико – санітарної допомоги в структуру якого входять 10
амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 11 фельдшерськоакушерських пунктів.
За 9 місяців 2019 року кількість відвідувань по Машівській амбулаторії
складає - 30822, сільським АЗПСМ - 10541, ФАПах - 12318.
Комунальним некомерційним підприємством Машівським районним
Центром первинної медико-санітарної допомоги отримано медичне обладнання
закуплене за кошти Світового банку реконструкції та розвитку по проекту
«Поліпшення охорони здоров’я на службі людей» (22 телекарди) на суму – 508,5
тис. грн.
Підписали декларації з сімейними лікарями 13 379 жителів району, це
71,1 % населення району.
Проводиться будівництво Михайлівської АЗПМС за сучасними
стандартами. На даний час
виконано 70 % будівельних робіт. Також
виготовлена проектно-кошторисна документація для будівництва Селищинської
АЗПСМ.
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Стаціонарну медичну допомогу населенню району надає Комунальне
некомерційне підприємство «Машівська центральна районна лікарня Машівської
районної ради Полтавської області», загальний ліжковий фонд становить 73
ліжка. За 9 місяців 2019 року проліковано - 1855 пацієнтів у стаціонарі, що на
3,6% більше, ніж за аналогічний період 2018 року; здійснено 63553
амбулаторних відвідувань, що на 33,7 % більше, ніж за аналогічний період 2018
року.
На оплату ліків за безкоштовними рецептами лікарів для хворих на тяжкі
захворювання та пільгових категорій населення профінансовано за 9 місяців
2019 року – 30,1 тис.грн., (28,7 %).
Для покращення матеріально – технічної бази КНП «Машівська
центральна районна лікарня» МРР ПО, забезпечення виконання закладом
поставлених завдань в рамках пілотного проекту, який проводиться з 01 квітня
2019 року у Полтавській області, придбано додаткове комп’ютерне обладнання
(серверну базу) з метою підключення його до медичної інформаційної системи у
всіх кабінетах, де пацієнтам надаються послуги амбулаторно - поліклінічної
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на суму 44 980,00 грн.
Забезпеченість комп’ютерною технікою робочих місць лікарів КНП «Машівська
ЦРЛ» МРР ПО для роботи в рамках пілотного проекту складає 100 % від
потреби.
В закладі проводиться капітальний ремонт приміщень клінікодіагностичної лабораторії. Станом на 01.11.2019 року сплачено за проведені
роботи 426,9 тис.грн., за технічний нагляд 8,8 тис.грн.
Мережа закладів культури району налічує 23 заклади, з них: бібліотек - 10,
закладів культури клубного типу - 10, дитяча школа естетичного виховання - 1,
музеї - 2.
З метою покращення матеріальної бази закладів культури створення
відповідних умов для проведення
культурно-масових заходів проведено
поточні ремонти приміщень 11 закладів культури: Районного будинку культури
(приміщення, системи опалення), Базилівщинського БК (приміщення, ремонт
водостоків, фасаду), Сахнівщинського СБК (приміщення), Калинівського СК
(поточний ремонт даху), Старицьківського СБК (приміщення, установлено
твердопаливний котел та проведено систему опалення), Кошманівського СБК
(поточний ремонт приміщення та системи опалення), Дмитрівського СБК
(приміщення, установлено твердопаливний котел та проведено систему
опалення), Абрамівського БК (ремонт приміщення та фасаду), Сонячного СБК (
установлено твердопаливний котел та проведено систему опалення) в
центральній районній бібліотеці
проведено ремонт приміщення, в
Дмитрівському музеї замінено вікна та двері. Всього на перелічені роботи
використано 2234,9 тис.грн.
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Для покращення матеріально – технічної бази закладів культури району за
кошти районного бюджету та субвенцій сільських рад придбано предмети,
матеріали, обладнання на суму 1228,2 тис.грн.

Розділ ІІ. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку.
Реалізація основних напрямків Програми направлена на стабілізацію
соціально-економічної ситуації в
районі, підвищення ефективності
використання економічного потенціалу регіону та створення умов для
покращення якості життя населення.
Цілі та пріоритети реалізації заходів Програми:
підвищення стійкості регіональної економіки за рахунок модернізації
виробничих потужностей та впровадження сучасних технологій, збільшення
виробництва продукції для потреб внутрішнього ринку;
зростання конкурентоспроможності аграрного виробництва, як основи
сталого функціонування економіки району;
стабільна робота та розвиток промислових підприємств району;
покращення якості життя населення шляхом поліпшення якості та
доступності освіти і медичного обслуговування населення, продовження
реформування системи надання первинної та вторинної медичної допомоги,
розвитку культури та спорту, стабільності соціального захисту громадян;
впровадження енергозберігаючих заходів, підтримка розвитку та
впровадження альтернативної енергетики;
зміцнення позитивного інвестиційного іміджу району, збільшення
обсягу внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розвиток економіки та соціальної
сфери;
створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого та
середнього підприємництва;
розвиток інфраструктури сільських територій шляхом розвитку та
ефективного
функціонування
дорожньо-транспортної
мережі
району,
розроблення Схем планування територій, що створить інвестиційну
привабливість громад та збільшить надходження інвестицій;
реалізація заходів щодо децентралізації та сприяння об’єднанню
територіальних громад;
забезпечення належного функціонування мережі центрів надання
адміністративних послуг, максимальне наближення послуг до громадян,
зокрема сприяння створенню ЦНАПів в об’єднаних територіальних громадах.
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Розділ ІІІ Шляхи підвищення конкурентоспроможності
досягнення збалансованого розвитку.

району

та

1. Розвиток місцевого самоврядування та децентралізація влади.
З прийняттям Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» та постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2016 №214 «Про
затвердження Методики формування спроможних територіальних громад» в
районі активно реалізується територіальна децентралізація щодо створення
спроможних об’єднанних громад.
Процеси децентралізації в районі включають ряд аспектів – створення
територіальних громад через механізм добровільного об’єднання, передача
значних повноважень та фінансових ресурсів від органів державної влади до
органів місцевого самоврядування для максимального наближення послуг до
громадян та прийняття самостійних управлінських рішень щодо соціальноекономічного розвитку своїх територій.
На території району створено дві фінансово самодостатніх об’єднаних
територіальних громади Машівська та Михайлівська. Михайлівська сільська
ОТГ (об’єднує 7 сільських рад) та Машівська селищна ОТГ (об’єднує селищну
та 2 сільських ради).
Старицьківська сільська рада Машівського району прийняла рішення «Про
надання згоди на добровільне приєднання до Коломацької об’єднаної
територіальної громади» рішення двадцять дев’ятої позачергової сесії сьомого
скликання від 31.08.2018 року.
Депутатами, головами сільських рад району, об’єднаними територіальними
громадами району вивчається досвід ОТГ Полтавської області та інших
областей, які успішно працюють.
На баланс Михайлівської ОТГ передано 11 закладів освіти та 17 закладів
культури, на баланс Машівської ОТГ передано 8 закладів освіти та 5 закладів
культури, які знаходяться на території громад.
Об’єднаним територіальним громадам Машівській та Михайлівській
надається консультативно-методична допомога структурними підрозділами
райдержадміністрації з питань здійснення повноважень в освіті, медицині,
системі надання адміністративних послуг, земельних відносинах, сфері
планування територій, дорожній інфраструктурі, забезпечення соціального
захисту населення громад, розробки інвестиційних проектів соціальноекономічного розвитку територій.
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Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік:
- продовження процесу реформування територіальних громад;
- підвищення якості управління соціально – економічним розвитком в громадах,
залучення громадськості до вирішення актуальних проблем розвитку територій .
Ключові заходи на 2020 рік:
- проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи з жителями територіальних
громад району щодо добровільного об’єднання (приєднання) територіальних
громад та децентралізації влади – райдержадміністрація, органи місцевого
самоврядування, депутатський корпус громад – протягом року;
- вивчення передового досвіду щодо досягнень об’єднаних громад Полтавщини
органами місцевого самоврядування – органи місцевого самоврядування протягом року;
- надання консультативно-методичної допомоги об’єднаним територіальним
громадам в рамках підтримки секторальної (галузевої) децентралізації
повноважень в освіті, медицині, культурі, системі надання адміністративних
послуг, соціального захисту - структурні підрозділи райдержадміністрації,
КНПМашівський РЦПМСД - протягом року.
2.Фінансова самодостатність.
Питання фінансової самодостатності району є головним чинником його
успішного розвитку, що надає можливість самостійно забезпечувати виконання
повноважень та приймати виважені рішення щодо оптимального залучення і
використання джерел доходів.
Стійка тенденція зростання доходів до бюджетів Машівського району
протягом 2019 року свідчить про виваженість та обґрунтованість регіональної
фінансової політики. Особливої актуальності на даному етапі набуло питання
фінансової децентралізації, яке покликано зміцнити спроможність
територіальних громад та підвищити рівень їх соціально-економічного
розвитку.
Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
- збільшення ресурсного забезпечення місцевих бюджетів, вирівнювання
бюджетних диспропорцій, що виникають в результаті міжбюджетних відносин
у контексті бюджетної децентралізації, підвищення рівня фінансової
спроможності місцевих бюджетів для забезпечення надання органами місцевого
самоврядування основних гарантованих послуг населенню;
- зростання інвестиційної складової частини місцевих бюджетів, ріст
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надходжень та витрат бюджету розвитку;
- підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів, прогноз бюджетних
ресурсів на два наступних за плановим роки.
Показники успішності:
- виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів до затверджених
річних показників на рівні понад 100%;
- досягнення зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів з
державного бюджету) до відповідного періоду минулого року на 12,7%;
- забезпечення обсягу надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на
одиницю населення в сумі 6309 грн. та його зростання на 12,7%;
- досягнення темпу зростання видатків бюджету розвитку місцевих бюджетів до
відповідного періоду минулого року на рівні понад 101,0%.
Ключові заходи на 2020 рік:
- забезпечення виконання доходної частини місцевих бюджетів району –
фінансове управління райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
– протягом року;
- своєчасне виконання взятих бюджетних зобов’язань, насамперед соціального
характеру, першочергове фінансування захищених статей видатків - фінансове
управління райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування – протягом
року;
- запровадження середньострокового бюджетного планування - фінансове
управління райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування – протягом
року.
3.Розвиток реального сектору економіки:
3.1. Промисловий комплекс.
Промисловість району представлений двома підприємствами, які стабільно
здійснюють господарську діяльність : філія управління з переробки газу та
газового конденсату ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Сільгосптехнологія».
Обсяг реалізованої промислової продукції складає за січень-серпень 2019
року 1025,4 млн. грн. Питома вага району в обсязі реалізованої промислової
продукції Полтавської області – 0,9 %.
Основним підприємством у структурі промислових підприємств району є
філія управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ
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«Укргазвидобування», підприємство виробляє : деетанпропанбутанізований
конденсат, скраплений газ, газ стабілізації, пропелент вуглеводневий.

Пріоритетні напрямки розвитку :
забезпечення стабільної діяльності промислових підприємств району,
нарощування обсягів промислового виробництва, розширення ринків
збуту продукції;
- модернізація та вдосконалення структури виробництва із оновленням
матеріально-технічної бази, впровадження новітньої техніки та технології
шляхом посилення інноваційної спрямованості розвитку галузі.
-

Показники успішності:
- зростання обсягів реалізації промислової продукції у діючих цінах на
5,0% ;
- створення сприятливих умов для розвитку промислових підприємств
району.
Ключові заходи :
- підвищення технологічного рівня виробництв через залучення необхідних
інвестиційних ресурсів – промислові підприємства району – протягом року;
- модернізація та впровадження енергозберігаючих технологій на виробництві
промислові підприємства району – протягом року;
- збільшення обсягів виробництва шляхом проведення маркетингових
досліджень внутрішніх і зовнішніх ринків збуту промислової продукції –
промислові підприємства району – впродовж року;
- покращення
забезпечення
галузей
промисловості
району
висококваліфікованими кадрами – промислові підприємства район, служба
зайнятості – впродовж року;
адаптація продукції місцевих товаровиробників до вимог європейських
стандартів і норм - промислові підприємства району – протягом року.
3.1.1. Паливно-енергетичний комплекс.
На території
Машівського району розміщені наступні родовища:
Суходолівське родовище корисних копалин – видобування вуглеводнів;
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Машівське родовище вільного газу.
ПАТ «Укргазвидобування»,
ПАТ «Укрнафта», СП «Полтавська
газонафтова компанія» здійснюють свою виробничу діяльність на території
району, а саме Базилівщинської сільської ради, Абрамівської сільської ради,
Михайлівської сільської ОТГ.
В зв’язку із зміною законодавства з 01 січня 2018 року проводилося
зарахування до місцевих бюджетів рентної плати за користування надрами для
видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної
плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або
виключної (морської) економічної зони України).
У 2019 році за 10 місяців надійшло рентної плати за користування надрами
Абрамівській сільській раді – 1,7 млн.грн., Базилівщинській сільській раді – 5,9
млн.грн., що дало змогу залучити кошти на розвиток інфраструктури населених
пунктів, покращити якість надання послуг населенню.
За рахунок отриманих коштів Базилівщинською сільською радою
будувалися водогони, проведено капітальний та поточний ремонт доріг,
проведено капітальний ремонт даху школи, поточний ремонт котельні та
системи опалення, коридорів та ганків школи, поточний ремонт будинку
культури.
Абрамівською сільською радою виготовлено проект землеустрою
сільської ради, проведено поточний ремонт доріг, для забезпечення безпеки в
населеному пункті встановлено камери відео спостереження, покращено
матеріально-технічну базу школи та будинку культури.
Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік:
-забезпечення потреб економіки району та його населення в енергоресурсах;
- розвиток паливно-енергетичного комплексу, виходячи з основних завдань
енергетичної стратегії України;
- забезпечення стабільної роботи нафтогазового комплексу району;
- ефективне використання енергоресурсів.
Ключові заходи на 2020 рік:
- забезпечення повних і своєчасних розрахунків за спожиті природний газ і
електроенергію бюджетними установами;
- забезпечення безперебійного та безаварійного постачання електроенергії та
газопостачання (розподілу газу) споживачам району, в тому числі населенню та
бюджетним організаціям;
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- сприяння в залученні вітчизняних та закордонних інвестицій до освоєння
запасів нафти і газу на території району;
- укладання угод з підприємствами нафтогазового комплексу, що здійснюють
свою діяльність на території району щодо фінансування об’єктів соціальної
сфери.
Показники успішності:
- забезпечення у повному обсязі розрахунків за спожитий природний газ і
електроенергію бюджетними установами району в опалювальний сезон;
- зарахування до місцевих бюджетів 5% рентної плати за користування надрами
для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної
плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або
виключної (морської) економічної зони України), з яких 3% – до бюджетів
об’єднаних територіальних громад та районів (2% - до районного бюджету, 1%
– до сільських у складі району).
3.2. Агропромисловий комплекс.
Пріоритетним
напрямком
розвитку
Машівського
району
є
агропромисловий комплекс, який об’єднує 17 сільськогосподарських
підприємств
та
58
фермерських
господарств.
Загальна
площа
сільськогосподарських земель району складає 68 953 га, з них в обробітку 55,3
тис. га, в тому числі фермерські господарства 4,1 тис. га.
Сільськогосподарськими підприємствами району проведено значний обсяг
робіт. Отримано валовий збір зерна по всіх категоріях господарств 33008 тон
проведено збір ранніх зернових та зернобобових культур на площі 5795 га,
середня урожайність становить 57 ц/га.
Соняшнику зібрано 36,2 тис.тонн, урожайність 30,1 ц/га.
Кукурудзи намолочено 222,6 тис.тонн, урожайність становить 74 ц/га.
Сої зібрано 4,1 тис.тонн, урожайність становить 18 ц/га.
Одночасно із проведенням збиральних робіт проводиться засипка насіння,
та доведення до високих посівних кондицій насіння ярих зернових культур
урожаю наступного року.
Під урожай 2019 року проведено посів озимих культур на площі
5142 га.
Станом на 01.11.2019 року в господарствах Машівського району
утримується : 252 голів великої рогатої худоби, у тому числі - 167 корів, 103
гол. свиней, 150 голів птиці. Вироблено продукції тваринництва у
сільськогосподарських підприємствах : м’яса – 112 тонн, надоєно 517 тонн
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молока.
Однією із основних частин доходу сільських жителів становить орендна
плата за надані у користування земельні ділянки. Рівень орендної плати за
земельні частки (паї) по Машівському району становить 15,4 %, що значно
перевищує середній по Україні, по Полтавській області 10,8 відсотків.
Сума нарахованої орендної плати за користування землею, згідно договорів
оренди, по сільськогосподарських підприємствах району становить 227,5
млн.грн. Фактично за 2019 рік виплачено 177,9 млн.грн., що становить 78,0 %
від нарахованої суми.
Одним з запланованих напрямків розвитку аграрної галузі району є розвиток
органічного землеробства. Прикладами такого господарювання в Машівському
районі є ПП «Дикун», в якого відведені окремі поля на яких проводиться
підготовка для ведення органічного землеробства.
На території Машівського району в с.Селещена будується цех з
виробництва комбікормів та преміксів на базі ТОВ «Дельта» планується ввести
в дію інвестиційний проект в 2019 році потужністю 10 т за зміну, вартість
реалізованого проекту становить 7000,0 тис грн. буде створено 11 нових
робочих місць.
3.2.1. Модернізація агропромислового комплексу.
Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік:
- створення сучасного конкурентоздатного агропромислового комплексу;
- здатність виробництва до широкого впровадження науково-технічних
досягнень;
- раціональне використання земель, впровадження ресурсозберігаючих та
відновлювальних технологій, високий рівень екологічної безпеки;
- ефективне
застосування
нових
сільськогосподарських
машин,
матеріальних ресурсів та технологічних систем;
- розвиток овочівництва та садівництва;
- забезпечення зростання доходів сільського населення.
Ключові заходи на 2020 рік:
-забезпечення формування та ефективного використання сортових ресурсів
сільськогосподарських культур;
- оптимізація структури посівних площ і сівозмін з метою підвищення
продуктивності сільськогосподарських угідь;
- створення умов для збереження, відтворення та підвищення родючості
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грунтів;
- підтримання наявного технічного потенціалу машино-тракторного
парку, стабілізація його кількісного складу та оновлення;
- створення умов для розвитку садівництва та овочівництва в приватному
секторі;
- сприяння розвитку органічного землеробства та виробництва на його
основі екологічно-чистої продукції;
- підтримка розвитку галузі тваринництва, підтримка розвитку
бджільництва.
Показники успішності:
- збільшення обсягу
виробництва валової продукції сільського
господарства порівняно з 2019 роком на 2,1 % ;
- скорочення термінів збирання сільгоспкультур на 3-5 днів, що призведе
до зменшення втрат врожаю на 20 %.

3.2.2.Впровадження сучасних форм кооперації.
Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік:
- підтримка органами місцевого самоврядування малих фермерських та
особистих
селянських
(сімейних)
господарств,
створення
сільськогосподарських кооперативів з метою забезпечення ефективного і
стабільного їх функціонування, підвищення конкурентоспроможності продукції
та досягнення стабільного економічного зростання;
- створення умов для розширення сфери зайнятості на селі шляхом
стимулювання розвитку підприємництва як у сфері сільськогосподарського
виробництва, так і в інших видах діяльності.
Ключові заходи на 2020 рік:
- сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з
метою підвищення конкурентоспроможності малих фермерських та особистих
селянських господарств, розширення сфери їх само зайнятості;
- підтримка розвитку особистих селянських господарств як суб’єктів
підприємницької діяльності, формування на їх базі ферм сімейного типу із
20

виробництва молока.
Показники успішності:
- збільшення доходу в малих фермерських та особистих селянських
господарствах членів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
- підвищення ефективності виробництва і якості продукції за рахунок
розбудови інфраструктури дрібнотоварного виробництва.
3.2.3. Розвиток органічного землеробства та виробництва органічних
продуктів харчування.
Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік:
- формування культури виробництва та споживання продукції органічного
сільського господарства, збільшення виробництва високоякісної екологічно
чистої продукції та розвиток органічного землеробства;
- забезпечення збереження та відновлення ґрунтів внаслідок застосування
ґрунтозахисних та безпечних технологій.
Ключові заходи на 2020 рік:
- впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з використанням без
відвальних знарядь, мінімізація обробітку ґрунту;
- стимулювання використання природного потенціалу рослин,
агротехнічних прийомів та різноманітних природних чинників, які
відроджують, підтримують і покращують родючість ґрунту;
- збільшення площ по застосуванню біологічних методів захисту рослин;
- недопущення спалювання стерні та рослинних решток.

4.Забезпечення умов для зростання конкурентоспроможності економіки:
4.1. Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність.
Розвиток міжнародної торгівлі та експорту є одним з нагальних питань
для реформування та становлення національної економіки України.
Важливими факторами, які впливають на позиціонування району, як
інвестиційно-привабливого та надійного і передбачуваного партнера є рівень
конкурентоспроможності місцевих товаровиробників, перехід на технічні
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стандарти ЄС. Основним завданням є освоєння підприємствами нових галузей
економіки, підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг на
міжнародних ринках, та вихід на нові ринки.
В районі реалізовано інвестиційний проект підприємством ТОВ
«Дельта» - «Будівництво цеху з виробництва комбікормів та преміксів»,
потужністю 10 тонн за зміну, планується створити 11 нових робочих місць,
сума освоєних інвестицій складає 32,0 млн.грн.
ТОВ «Чиста криниця» реалізувала інвестиційний проект - «Установлення
зерноочисного комплексу БСХ-100», планується створити 3 нових робочих
місця, сума освоєних інвестицій складає 5,0 млн.грн.
Для створення комфортного проживання населення у населених пунктах,
об’єднаними територіальними громадами району реалізовано 12 інвестиційних
проєктів на залучення 5,6 млн.грн., коштів субвенції на розвиток
інфраструктури громад та власних коштів на реалізацію проєктів розвитку
територій, за напрямками : будівництво
та реконструкція вуличного
освітлення, будівництво водогону, придбання тракторів для комунального
підприємства, капітальний ремонт проїзної частини дороги.
З метою залучення міжнародно - технічної допомоги Михайлівська
сільська ОТГ та Машівська селищна ОТГ приєдналися до Європейської
ініціативи – (Covenant of Mayors) – “Угода мерів”.
Михайлівська сільська ОТГ в рамках проекту «Організація співпраці
малих міст України, громадянського суспільства та експертного середовища у
питаннях енергобезпеки» Фонду «Регіональний центр економічних досліджень
та підтримки бізнесу» розробляє План Дій Сталого Енергетичного Розвитку
та клімату (SECAP) для ОТГ.
Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік :
- створення умов для формування сприятливого інвестиційного клімату;
- збільшення інвестиційних надходжень в економіку і соціальну сферу
району через залучення усіх можливих, в межах чинного законодавства,
механізмів та інструментів сприяння процесу інвестування на засадах
відкритості і прозорості;
- створення суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності регіону
сприятливого середовища для нарощування обсягів експорту;
- залучення ресурсів міжнародних фінансових та донорських організацій
для розвитку регіону.
Показники успішності:
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- зростання обсягу капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел
фінансування;
- розвиток інфраструктури сільських населених пунктів району, в тому
числі за рахунок використання зовнішньої допомоги ЄС.
- збільшення обсягу експорту сільськогосподарської продукції.
Ключові заходи на 2020 рік:
- забезпечення доступності інформації щодо інвестиційної привабливості
територій – ОТГ, сільські ради – впродовж року;
-формування бази даних вільних земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, які можуть бути використані для реалізації інвестиційних
проектів - ОТГ, сільські ради – впродовж року;
- сприяння реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на впровадження
ресурсо- та енергозберігаючих технологій - структурні галузеві підрозділи
райдержадміністрації, ОТГ, сільські ради району, суб’єкти господарювання –
впродовж року;
- нарощення капітальних інвестицій в розвиток матеріально-технічної бази
закладів соціальної сфери району, а також об’єктів комунального комплексу –
районна державна адміністрація, ОТГ, сільські ради – впродовж року;
- проведення роботи щодо залучення проектів міжнародної технічної допомоги
та грантів для подальшого розвитку регіону – ОТГ та сільські ради – впродовж
року.
4.2 Будівельна активність та житлова політика.
Діючі підприємства які входять до кола великих підприємств будівельної
галузі у районі відсутні.
Основними джерелами фінансування житлового будівництва у 2019 році
були кошти громадян. За 2019 рік передбачалось введення в експлуатацію 500
м2 житла. Поряд з цим спостерігається дефіцит якісного і доступного за
вартістю житла для середньозабезпечених верств населення, економічна скрута
не дозволяє вирішити проблему забезпечення їх житлом.
Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік:
створення умов для розвитку житлового будівництва, в тому числі на селі
та об’єктів соціальної сфери;
створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які
згідно із законодавством України потребують покращення житлових умов;
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реалізація державної політики у галузі будівництва (реконструкції)
об’єктів соціальної сфери;
розроблення та затвердження Програми створення та ведення
містобудівного кадастру району;
виконання «Плану заходів щодо створення в області безбар’єрного
життєвого середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення», забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими
фізичними можливостями.
Показники успішності :
Діючі підприємства які входять до кола великих підприємств будівельної
галузі у районі відсутні. По причині відсутності потоку замовлень створення
нових підприємств не рентабельне.
На 2020 рік передбачається введення в експлуатацію 550 м2 житла. Слід
відзначити, що цей показник забезпечений в основному за рахунок заділів
проведених у житловому будівництві у минулі роки.
В поточному році на території району:
- проводиться будівництво зерноочисного та сушарного комплексу в
с. Старицьківка (за межами населеного пункту);
- проводиться будівництво амбулаторії с. Михайлівка;
-проводиться реконструкція водогонів в с. Мала-Нехвороща.
-будівництво водогону в с. Базилівщина.
У 2020 році планується:
- будівництво амбулаторії с. Селещина
- завершення будівництва амбулаторії с. Михайлівка
- будівництво водопровідної мережі с. Дмитрівка
- будівництво водопровідної мережі с. Калинівка
- заміна водопроводу с. Абрамівка
- будівництво водопровідної мережі в с. Базилівщина.
Ключові заходи на 2020 рік:
- створення умов для розвитку житлового будівництва – сектор
містобудування, архітектури житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації – протягом року;
- створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які
згідно із законодавством України потребують покращення житлових умов –
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сектор містобудування, архітектури житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації – протягом року;
- забезпечити виконання районного плану заходів щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення на 2019 рік – сектор
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації – протягом року;
- активізація діяльності комітету доступності відповідно до Указу
Президента №678/2015 від 03.12.2016 року;
- моніторинг забезпечення умов безбар’єрності для людей з інвалідністю
під час будівництва нових, проведенні реконструкції та капітальних ремонтах
існуючих об’єктів соціальної інфраструктури, житлового та громадського
призначення та приведення у відповідність ДБН В.2.2-17:2006 "Доступність
будинків і споруд для маломобільних груп населення" – сектор містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації –
протягом року.
Загальні результати виконання :
- Створення спілок співвласників багатоквартирних будинків, як перспективного
напрямку в питаннях обслуговування житла в багатоквартирних житлових
будинках забезпечить якісне обслуговування житла та здешевить плату на
утримання.
- Всебічне впровадження ресурсних та енергозберігаючих технологій дасть змогу
значно підвищити якість надання послуг житлово-комунального характеру та
знизить їх собівартість.
- Запровадження системи надання послуг на основі укладання угод між
надавачами послуг та органами місцевого самоврядування, як засобу
встановлення
прав і відповідальності сторін дасть можливість прозорому
формуванню тарифів на послуги житлово-комунального характеру.
4.3 Містобудівна діяльність.
Розроблено 2 детальних плани по с. Мала-Нехвороща та с. Старицьківка (за
межами населеного пункту), видано 2 містобудівних умов та обмежень, 3
паспорта забудови земельної ділянки.
В стадії завершення роботи по виготовленню Генерального плану забудови
з розробкою плану зонування Дмитрівської сільської ради, Сахнівщинської
сільської ради, Старицьківської сільської ради (с. Рубанівка).
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Проводиться підготовча робота по питанню (оновлення) містобудівної
документації смт. Машівка, с. Андріївка, Коновалівка, Ряське, КустоловоСуходілка, Мала Нехвороща, Михайлівка, Павлівка.
Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік:
- розроблення генеральних планів населених пунктів району, які б
відповідали містобудівній ситуації.
Ключові заходи на 2020 рік:
проведення нарад, з керівниками органів місцевого самоврядування та
фінансовим управлінням райдержадміністрації для вжиття заходів зі створення
районної служби містобудівного кадастру - сектор містобудування, архітектури
та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом
року;
проведення нарад, семінарів, навчань, з керівниками органів місцевого
самоврядування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації,
управлінь, відділів та організацій району для надання вихідних даних для
розроблення генеральних планів населених пунктів району, які б відповідали
містобудівній ситуації та діючому містобудівному законодавству - сектор
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації – протягом року;
проведення нарад, семінарів, навчань, з керівниками органів місцевого
самоврядування та керівниками сектору культури райдержадміністрації для
вжиття заходів зі збереження та охорони містобудівної спадщини - сектор
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації – протягом року;
- розробити та затвердити Програму створення та ведення містобудівного
кадастру району – сектор містобудування, архітектури та житловокомунального господарства райдержадміністрації – протягом року;
- розроблення Схеми планування території району з врахуванням новітніх
тенденцій і перспектив її економічного розвитку – органи місцевого
самоврядування - протягом року;
- розроблення детальних планів територій за межами населених пунктів - сектор
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації, ОТГ – протягом року;
- надання методичної та організаційної допомоги органам місцевого
самоврядування з розробки генпланів населених пунктів, планів зонування
територій, детальних планів зокрема тих, хто передбачається для надання
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земельних ділянок учасникам АТО- сектор містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року.
Показники успішності :
- розроблення містобудівної документації смт. Машівка, с. Андріївка,
Коновалівка, Ряське, Кустолово-Суходілка, Мала Нехвороща, Михайлівка,
Павлівка - сектор архітектури, містобудування, житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації, виконкоми селишної та
сільських рад – протягом року.
4.4. Розвиток інфраструктури.
Діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування галузі
транспорту, спрямована на забезпечення населення району послугами
пасажирських перевезень. Постійно ведеться відповідна робота по
забезпеченню автобусним сполученням населених пунктів району.
На даний час на території району функціонує 5 міжміських автобусних
маршрутів загального користування:
Полтава – Усть-Лип`янка, ПолтаваКустолово- Суходілка, Павлівка-Полтава, Новопавлівка-Полтава, ПолтаваЛисівка. Здійснюється 1 приміський маршрут Полтава-Машівка.
Маршрути району обслуговують 4 перевізники з м. Полтава.
Райдержадміністрацією проводиться
робота щодо забезпечення
організації перевезень та проведення конкурсів на маршрути, які не виходять за
межі району. Відкриття нових маршрутів дасть змогу забезпечити населені
пункти автобусним сполученням та зняти соціальну напругу. Проблемним є
відсутність перевізників, бажаючих здійснювати перевезення на районних
маршрутах.
З метою покращення забезпечення населення автобусним сполученням
між населеними пунктами району районною державною адміністрацією та
органами
місцевого
самоврядування
проведено
певну
роботу.
Базилівщинською, Абрамівською, Сахнівщинською,
Кошманівською
сільськими радами та Машівською седищною радою прийнято програми по
підвезенню жителів, що дає змогу забезпечити підвезення жителів до
районного центу.
Крім перевезення автобусним транспортом населення користується
послугами залізничного транспорту. Проведено відшкодування пільгового
перевезення залізничним транспортом жителів району на суму 90,2 тис.грн.
Одним із напрямків покращення автобусного сполучення є стан
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автомобільних доріг району. В 2019 році Машівською селищною ОТГ,
Михайлівською сільською
ОТГ та 4 сільськими радами проводився
капітальний та поточний ремонт доріг місцевого значення. Проведено
поточний ремонт доріг на загальну суму 4,8 тис.грн., на капітальний ремонт
доріг використано 7,1 млн. грн.
На території району послуги радіо та зв’язку надає цех ТП № 14 ПФ ПАТ
«Укртелеком», який забезпечує широкий спектр послуг електрозв’язку.
ЦВПЗ Машівка Полтавської дирекції УДППЗ „Укрпошта“ має розвинуту
інфраструктурну мережу об’єктів поштового зв’язку, яка налічує 12 відділень
поштового зв’язку, що дозволяє обслуговувати мешканців 40 населених
пунктів району, надає 50 видів послуг населенню.
Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік :
- проведення робіт по ремонту та утриманню доріг та вулиць комунальної
власності в населених пунктах;
- забезпечення мешканців району транспортним сполученням та створення
умов для його безперервного та безпечного функціонування;
- сприяння розвитку галузі зв'язку та впровадженню новітніх технологій,
систем мобільного зв'язку та швидкісного доступу до мережі Інтернет.
Показники успішності:
- збереження існуючого дорожнього покриття за рахунок проведення поточного
та капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення;
- збільшення обсягів пасажирських перевезень автомобільним транспортом;
- розширення мережі Інтернет, зокрема в сільській місцевості.
Ключові заходи на 2020 рік:
- проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного
ремонтів і утримання доріг та вулиць комунальної власності в населених
пунктах – об’єднані територіальні громади району, сільські ради – протягом
року;
- забезпечення мешканців об’єднаних територіальних громад транспортним
сполученням між населеними пунктами громад - об’єднані територіальні
громади району – протягом року;
- підвищення рівня якості пасажирських перевезень - приватні та комунальні
перевізники - протягом року;
– підтримання на належному рівні приміщень зупинок пасажирів у населених
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пунктах району – ОТГ та сільські ради;
- сприяння розвитку галузі зв'язку та впровадження новітніх технологій та
послуг, систем мобільного зв'язку та швидкісного доступу до мережі Інтернет
— цех ТП № 14 ПФ ПАТ «Укртелеком» інші провайдери надавачі послуг –
протягом року;
- забезпечення доступу споживачів до універсальних послуг поштового зв'язку,
поліпшення якості їх надання, розширення спектра нових послуг поштового
зв'язку на базі інформаційно-комунікаційних технологій – ЦВПЗ Машівка
Полтавської дирекції УДППЗ „Укрпошта“ – протягом року.
4.5. Розширення мережі ЦНАП та покращення якості надання
адміністративних послуг
Центр надання адміністративних послуг при Машівській районній
державній адміністрації надає споживачам послуги територіальних органів,
центральних органів виконавчої влади, послуги сільських та селищних рад,
послуги райдержадміністрації. Через ЦНАП надається 57 адміністративних
послуг. На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації розміщена
інформація про діяльність Центру, графік роботи, контактні телефони, перелік
адміністративних послуг. За 10 місяців 2019 року Центром надання
адміністративних послуг при Машівскій районній державній адміністрації
надано 2497 адміністративні послуги, з них: Машівський районний сектор
управління державної міграційної служби України в Полтавській області – 201,
відділ у Машівському районі Міжрайонного управління у Карлівському та
Машівському районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській
області - 1814, сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства та будівництва Машівської районної державної адміністрації - 6,
відділ державної реєстрації Машівської районної державної адміністрації – 558,
та 5 документів дозвільного характеру, адміністраторами ЦНАП надано 104
інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Прийнято 4 заяви щодо надання адміністративних послуг громадським
організаціям, суб’єктом надання даних послуг є Головне управління юстиції в
Полтавській області.
Планується розширення мережі ЦНАП, а саме створення ЦНАП
Михайлівською сільською ОТГ в с. Михайлівка. ОТГ є учасником програми
«U-LEAD з Європою», наразі проводяться ремонтні роботи в приміщенні.
Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік :
- розширення мережі центів надання адміністративних послуг шляхом
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створення їх в об’єднаних територіальних громадах;
- підвищення ефективності роботи центру з надання адміністративних послуг;
- створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних
послуг суб’єктами звернення;
- запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та
підвищення якості їх надання.
Показники успішності:
- підвищення комфортності умов прийому суб’єктів звернення;
- скорочення часу при отриманні адміністративних послуг на 10 %;
- 100 % дотримання термінів розгляду звернень щодо надання адміністративних
послуг;
- підвищення продуктивності праці адміністраторів Центру.
Ключові заходи на 2020 рік:
- забезпечення якісного надання адміністративних послуг суб’єктам звернень Центр надання адміністративних послуг спільно із суб’єктами надання
адміністративних послуг;
- постійне оновлення актуальної інформації на сторінці «Центр надання
адміністративних послуг» на веб-сайті райдержадміністрації — Центр надання
адміністративних послуг спільно із суб’єктами надання адміністративних
послуг;
- налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці з суб’єктами
надання адміністративних послуг - Центр надання адміністративних послуг
спільно із суб’єктами надання адміністративних послуг;
- поступове впровадження надання адміністративних послуг через онлайн
сервіси - Центр надання адміністративних послуг спільно із суб’єктами
надання адміністративних послуг;
- зміцнення матеріально-технічної бази Центру та створення зручних та
сприятливих умов для споживачів послуг – районна державна адміністрація;
- створення Центру надання адміністративних послуг в с. Михайлівка –
Михайлівська сільська ОТГ.
4.6. Підтримка розвитку малого і середнього підприємництва.
Підприємництво займає важливе місце у вирішенні проблем зайнятості
населення району. Тому основна робота спрямована на розв’язання актуальних
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проблем, що стримують розвиток приватної ініціативи, створення сприятливих
умов для розвитку малого і середнього підприємництва.
Галузева структура малого та середнього підприємництва району
свідчить, що більш привабливою для розвитку бізнесу залишається
невиробнича сфера, зокрема, роздрібна торгівля продовжує займати лідируюче
місце. Представниками малого бізнесу обслуговується велика частина сфери
споживчого ринку. Також діяльність суб’єктів малого та середнього
підприємництва зосереджується у сфері надання перукарських послуг, ремонту
автомобілів, шиномонтажу, ремонту житла та будівництва, виготовлення вікон
тощо.
На 10 тисяч чоловік населення району в середньому припадає 41 мале
підприємство. Кількість фізичних осіб- підприємців на даний час складає 376
осіб.
Одним із інструментів підтримки та розвитку малого підприємництва в
районі є Програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2018-2020
роки, яку затверджено на двадцять восьмій сесії районної ради сьомого
скликання 28.02.2018 року.
З метою виконання заходів Програми районною державною адміністрацією
проводиться відповідна робота по розвитку та становленню малого
підприємництва, особлива увага при цьому приділяється залученню до
здійснення підприємницької діяльності жителів сільської місцевості, молоді,
внутрішньо переміщених осіб та людей з обмеженими можливостями.
Машівською районною філією Полтавського ОЦЗ проведено 2 семінари з
питань започаткування власної справи та ведення малого бізнесу, в яких
прийняли участь 18 осіб. Направлено на навчання 4 безробітних, які в
подальшому можуть започаткувати власну справу. Надано інформаційні та
консультаційні послуги сільському населенню з питань ведення малого бізнесу
16 особам. Шляхом компенсації роботодавцям єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування
працевлаштовано 4
безробітних, сума компенсації склала 8,0 тис. грн. Відкрито 3 магазини в смт.
Машівка.
Функціонує постійно діюча телефонна лінія з питань підприємництва, крім
того, управліннями та відділами райдержадміністрації проводиться робота як з
суб’єктами підприємницької діяльності, так і з особами, що виявили бажання
розпочати власну справу по наданню консультацій з питань ведення
підприємницької діяльності.
З метою забезпечення доступних та зручних умов отримання
адміністративних послуг в районі працює Центр надання адміністративних
послуг.
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Пріоритетні цілі на 2020 рік:
- реалізація державної політики розвитку малого підприємництва, спрямованої
на створення сприятливих правових та організаційно-економічних умов для
започаткування бізнесу, його ведення та розвитку, зростання надходжень до
бюджетів усіх рівнів;
- удосконалення системи інформаційної підтримки, навчання незайнятого
населення основам підприємницької діяльності та формування позитивного
іміджу підприємництва серед населення району;
- підвищення якості та доступності надання адміністративних послуг через
ЦНАП з урахуванням орієнтації на потреби споживачів.
Показники успішності:
- створення нових робочих місць та розвиток економіки району за рахунок
розвитку малого та середнього бізнесу;
- збільшення на 2,6 % кількості працюючих в сфері малого
підприємництва;
- збереження кількості малих підприємств на рівні 41 в розрахунку на 10
тис. населення;
- залучення до підприємницької діяльності жителів сільської місцевості,
молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції
органами місцевого самоврядування.
Ключові заходи на 2020 рік:
- активізація підприємницької діяльності та забезпечення зайнятості
населення шляхом заохочення громадян до ведення бізнесу – Машівська
районна філія Полтавського ОЦЗ,
органи місцевого самоврядування–
протягом року;
- поліпшення умов для самозайнятості незайнятого населення шляхом навчання
зареєстрованих безробітних за професіями, що дають змогу займатися
підприємницькою діяльністю – Машівська районна філія Полтавського ОЦЗ –
протягом року.
- надання суб’єктам підприємницької діяльності консультативної допомоги,
зокрема, інформаційної - Машівська районна філія Полтавського ОЦЗ,
Машівське відділення Карлівської ОДПІ, Карлівське об’єднане управління
Пенсійного фонду України Полтавської області – протягом року.
- організація та проведення інформаційних та консультаційних семінарів з
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орієнтації на підприємницьку діяльність з метою залучення до підприємницької
діяльності незайнятих осіб – Машівська районна філія Полтавського ОЦЗ –
протягом року.
4.7. Формування конкурентного середовища на регіональних ринках.
Сфера внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства та послуг є
важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль, як у
формуванні загальноекономічного потенціалу району, так і у забезпеченні
потреб населення у товарах та послугах.
На сьогодні у районі встановлена позитивна динаміка розвитку галузі
торгівлі та ресторанного господарства, що виражається у зростанні кількості
торговельних підприємств та ресторанних господарств, оновленні їх
матеріально-технічної бази та у покращенні рівня сервісного обслуговування
клієнтів. Здійснюється постійний контроль за дотриманням вимог діючого
законодавства про захист прав споживачів, систематично проводиться робота
по розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян; надаються консультації з питань
споживчого законодавства.
Торговельне обслуговування жителів 40 населених пунктів району
організовано через 179 підприємств торгівлі, працюють 6 підприємств
громадського харчування, 36 суб’єктів побутового обслуговування населення.
З них 108 об’єктів обслуговує сільське населення району. Крім того,
здійснюється обслуговування сільського населення за виїзною формою. В усіх
змішаних магазинах організовано торгівлю товарами продовольчої групи і
непродовольчими товарами першої необхідності. До послуг населення району –
торгівельна площадка в Машівці.
Приоритетні цілі на 2020 рік:
- забезпечення подальшого стабільного розвитку споживчого ринку,
формування його ефективної інфраструктури, здатної задовольнити потреби
населення в якісних товарах та послугах;
- задоволення попиту населення на товари, у тому числі першої
необхідності, та різноманітні споживчі послуги в повному обсязі й відповідної
якості;
- посилення протидії несанкціонованій і стихійній торгівлі,
упорядкування розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд у
сфері торгівлі та побутового обслуговування.
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Показники успішності :
- зростання роздрібного товарообороту суб’єктів підприємницької діяльності
всіх форм власності.
Ключові заходи на 2020 рік:
- сприяння формуванню торговельної інфраструктури з урахуванням
відповідних нормативів забезпеченості та потреб мешканців району- ОТГ,
сільські ради, суб’єкти господарювання – впродовж року;
- збалансований розвиток підприємств усіх форм власності, визначення
пріоритетів їх розвитку, максимальне насичення продукцією місцевих
товаровиробників підприємств торгівлі - суб’єкти господарювання – впродовж
року;
- вдосконалення торгівельного та побутового обслуговування населення,
наповнення споживчого ринку району якісними та доступними за ціновими
пропозиціями товарами і послугами - суб’єкти господарювання – впродовж
року;
- розширення практики використання спеціальних платіжних засобів при
здійсненні розрахунків у сфері торгівлі і послуг- суб’єкти господарювання –
протягом року.

4.8. Управління об’єктами комунальної та державної власності.
Одним з повноважень Машівської ради є управління майном, що належить
до спільної власності територіальних громад Машівського району.
Станом на 01.11.2019 у районній раді на обліку перебуває 39 об’єктів, які
задовольняють спільні потреби територіальних громад району, в тому числі
заклади охорони здоров’я, освіти, культури.
На даний час районною радою укладено 35 договорів оренди приміщень
об’єктів комунальної власності, в т.ч. за 11 договорами об’єкти здаються в
оренду бюджетним організаціям за ціною 1 гривня в рік. У 2018 році від оренди
об’єктів комунальної власності надійшло 184,09 тис.грн., за 10 місяців 2019
року – 172,03 тис. грн.
На території району діє Машівське житлово-комунальне господарство, що
надає послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Пріоритетні цілі на 2020:
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здійснення обліку майна спільної власності територіальних громад
Машівського району;
здійснення контролю за своєчасною сплатою орендної плати
орендодавцями об’єктів комунальної власності;
підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності;
- залучення до оцінки об'єктів комунальної власності, що передує відчуженню
чи оренді, лише суб'єктів оціночної діяльності, що пройшли конкурсний відбір
в районній раді.
-

Показники успішності :
створення сприятливих умов для розташування на території району нових
підприємств та інших об’єктів комунальної форми власності;
підвищення рівня наповнення доходної частини районного бюджету від
використання об’єктів спільної власності територіальних громад району.
-

Основні завдання та заходи на 2020 рік
сприяння ефективному використанню та збереженню майна комунальної
власності – районна рада – протягом року;
підвищення рівня наповнення доходної частини районного бюджету від
використання об’єктів спільної власності територіальних громад району районна рада – протягом року;
здійснення контролю за збереженням та ефективністю використання майна,
переданого в управління підприємств, установ та організацій - районна рада,
структурні підрозділи райдержадміністрації – протягом року;
проведення інвентаризації державного майна (будівель,земельних ділянок,
автомобільних
транспортних
засобів)структурні
підрозділи
райдержадміністрації – щорічно;
- продовження передачі бюджетних установ до об'єднаних територіальних
громад відповідно до розмежування видатків, встановлених Бюджетним
кодексом України – районна рада, ОТГ.
-

4.9. Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти.
Запровадження системи електронних закупівель є одним із пріоритетних
напрямків економічних реформ в Україні.
Основна мета системи – це забезпечення прозорості процессу державних
закупівель, підвищення довіри бізнесу та боротьба з корупцією.
Електронна система спрощує доступ малого і середнього бізнесу до
державних торгів, дозволяє економніше витрачати бюджетні кошти та
забезпечує громадський контроль за процесом торгів.
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Пріоритетні цілі на 2020 рік:
- забезпечення прозорості процесу державних закупівель;
- скорочення часу на проведення тендерних процедур;
- економія бюджетних коштів у звязку із застосуванням системи електронних
торгів.
Показники успішності :
Збільшення кількості учасників з різних напрямків діяльності на електронних
майданчиках системи електронних закупівель Prozorro.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
- забезпечення прозорого та ефективного використання державних коштів при
здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг - структурні підрозділи
райдержадміністрації - протягом року;
-здійснення державних/публічних закупівель через електронну систему
закупівель – розпорядники бюджетних коштів, структурні підрозділи
райдержадміністрації - протягом року;
- проведення моніторингу здійснення державних закупівель розпорядниками
бюджетних коштів – структурні підрозділи райдержадміністрації - протягом
року.
4.10. Розвиток туристичного потенціалу.
До структури туристичних об’єктів Машівського району входять 2 музеї :
Машівський краєзнавчий музей, Дмитрівський історичний музей. В музеях
налічується 7865 експонатів. Проводяться оглядові та тематичні екскурсії,
уроки народознавства, пам’яті, присвячені визначним датам та державним
святам, створюються нові експозиції. Масові заходи в музеях проводяться з
урахуванням вікових груп відвідувачів. Молоді прищеплюється любов до
рідного краю, до своєї Батьківщини, до народних традицій. В 2019 році музеї
відвідали 2900 чол.
На територiї району знаходяться архітектурні та історичні пам’ятки: 61
пам’ятка історії, у тому числі 35 пам’ятників i обелісків загиблим воїнам.
Машівський район багатий на об’єкти природно-заповідного фонду серед
яких : загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення «Руський
Орчик» (Михайлівська сільська ОТГ), ландшафтний заказник місцевого
значення «Усть-Лип’янка» (Михайлівська сільська ОТГ), ботанічний заказник
місцевого значення «Дикунова балка» (Базилівщинська, Сахнівщинська с/р),
Огуївський дендрарій місцевого значення Держсортомережі (Машівська
селищна ОТГ), заповідник-урочище місцевого значення «Латишівський ліс»
(Машівська селищна ОТГ).
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Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік:
- формування позитивного туристичного іміджу району;
- інформаційна підтримка сільського зеленого туризму та доступ зацікавлених
осіб до інформаційних ресурсів;
- популяризація серед населення ефективного використання вільного часу,
проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною
спадщиною;
- застосування об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної
діяльності.
Показники успішності:
- збільшення кількості відвідувачів музейних закладів – до 3000 осіб;
- залучення не менше 80% дітей, підлітків та молоді під час проведення
туристичних походів по оздоровленню та вивченню історії рідного краю.
Ключові заходи на 2020 рік:
- реалізація туристичного потенціалу шляхом популяризації історичних та
культурних надбань краю
– сектор культури райдержадміністрації –
протягом року;
- врахування при розробці Генеральних планів населених пунктів перспектив
розвитку зеленого туризму - ОТГ та сільські ради;
- залучення до розвитку туризму підприємств малого бізнесу та приватного
сектору, особливо у сільській місцевості – ОТГ та сільські ради;
- впровадження форм туристської роботи у навчально-виховних закладах
району, залучення до занять туризмом, проведення туристичних походів по
оздоровленню та вивченню історії рідного краю більшої кількості учнів – відділ
освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, ОТГ – протягом року;
- проведення районних змагань з пішохідного туризму - відділ освіти, сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;
- підвищення рівня привабливості та пристосованості до потреб туризму
об’єктів історико-культурної спадщини та природно заповідного фонду - ОТГ
та сільські ради – протягом року.
5. Покращення якості життя населення:
5.1. Охорона здоров’я.
Продовжувалась робота по виконанню
заходів спрямованих
на
удосконалення надання медичних послуг населенню району, удосконалення
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первинної медико-санітарної допомоги, наближення лікарської, в тому числі
спеціалізованої допомоги до населення, особливо сільської місцевості.
Комунальне некомерційне підприємство Машівський районний Центр
первинної медико-санітарної допомоги в своїх структурі має 10 АЗПСМ
(Машівка, Кошманівка, Михайлівка, Базилівщина, Ряське, Андріївка,
Селещина, сахнівщина, Н.-Тагамлик, К-Суходілка) та 11 ФАП-ів (Дмитрівка,
Тимчинківка, Старицьківка, Рубанівка, Павлівка, Михайлівка, Миронівка,
М.Нехвороща, Коновалівка, Абрамівка, Красногірка). Всі ФАП-и та АЗПСМ
100% обладнані комп’ютерами та доступом до інтернету.
За 9 місяців 2019 року кількість відвідувань по Машівській амбулаторії
складає - 30822, сільським АЗПСМ - 10541, ФАПах - 12318.
Отримано медичне обладнання закуплене за кошти Світового банку
реконструкції та розвитку по проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі
людей» (22 телекарди) на суму – 508,5 тис. грн.
Проводиться будівництво Михайлівської АЗПМС за сучасними
стандартами. На даний час виконано 70 % будівельних робіт. Виготовлена
проектно-кошторисна документація для будівництва Селищинської АЗПСМ.
Підписали декларації з сімейними лікарями 13 379 жителів району, це
71,1 % населення району.
Стаціонарну медичну допомогу населенню району КНП «Машівська
центральна районна лікарня» МРР ПО надає в складі терапевтичного,
хірургічно-гінекологічного, педіатричного, приймального відділень та
допоміжно – діагностичних підрозділів. Загальний ліжковий фонд становить 73
ліжка. За 9 місяців 2019 року проліковано - 1855 пацієнтів у стаціонарі, що на
3,6% більше, ніж за аналогічний період 2018 року; здійснено 63553
амбулаторних відвідувань, що на 33,7 % більше, ніж за аналогічний період 2018
року.
КНП «Машівська центральна районна лікарня» МРР ПО в рамках
Пілотного проекту укладено договір з Національною службою здоров’я
України про медичне обслуговування населення за програмою медичних
гарантій. Впроваджена медична інформаційна система, проводиться активне
навчання персоналу по роботі в МІС. Придбано додаткове комп’ютерне
обладнання (серверну базу) з метою підключення його до медичної
інформаційної системи у всіх кабінетах, де пацієнтам надаються послуги
амбулаторно - поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на
суму 44 980,00 грн. Забезпеченість комп’ютерною технікою робочих місць
лікарів для роботи в рамках пілотного проекту складає 100%.
На оплату ліків за безкоштовними рецептами лікарів для хворих на тяжкі
захворювання та пільгових категорій населення профінансовано за 9 місяців
2019 року – 30,1 тис.грн., (28,7 %).
Згідно акту виконаних робіт станом на 01.11.2019 року сплачено за
проведені роботи 426989,44 грн., за технічний нагляд 8800 грн.
На оплату ліків за безкоштовними рецептами лікарів для хворих на тяжкі
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захворювання та пільгових категорій населення профінансовано за 9 місяців
2019 року – 30,1 тис.грн., (28,7 %).
В закладі проводиться капітальний ремонт приміщень клінікодіагностичної лабораторії. Станом на 01.11.2019 року сплачено за проведені
роботи 426,9 тис.грн., за технічний нагляд 8,8 тис.грн.
Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік :
Забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 06
серпня 2014 року №385 «Державна стратегія регіонального розвитку на період
до 2020 року» .
Головною ціллю на 2020 рік буде поліпшення здоров’я громадян шляхом
створення умов для формування здорового населення жителів району :
- формування мережі амбулаторій, наближених до місць проживання
населення, у сільській місцевості та містах (відповідно до нормативу
забезпеченості);
- забезпечення закладів, які надають первинну медичну допомогу,
відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами;
- підвищення якості надання первинної медичної допомоги;
- профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань
насамперед серед населення, що мешкає в сільській місцевості ;
- підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та
доступності вторинної медичної допомоги;
- приведення ліжкового фонду у відповідності з потребами населення;
- створення належних умов праці медичних працівників у сільській
місцевості (насамперед молодих спеціалістів), забезпечення їх земельними
ділянками, житлом, установлення місцевих надбавок до заробітної плати та
здійснення інших стимулюючих заходів;
- запровадження нових ефективних механізмів фінансування та
управління у сфері охорони здоров’я, створення умов для формування
здорового способу життя;
- проведення просвітницької роботи з пропагуванням здорового способу
життя;
- покращення якості та доступності медичної допомоги;
- підвищення ефективності використання ресурсів, доступності та якості
надання планової – вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в
стаціонарних умовах населенню території обслуговування, збільшення внеску
закладу в поліпшення здоров’я населення, формування позитивного ставлення
населення та медиків до реформування (модернізації) вторинної медичної
допомоги.
Здійснення реформування вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
потребує комплексного розв’язання існуючих проблем. Комплексний підхід до
реформування (модернізації) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
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передбачає здійснення заходів щодо:
- діяльності КНП «Машівська ЦРЛ» МРР ПО відповідно до потреб
населення у медичній допомозі різної інтенсивності та спеціалізації;
- запровадження формування штатних розписів КНП «Машівська ЦРЛ»
МРР ПО на основі нормативів навантаження;
- зміни механізму фінансування КНП « Машівська ЦРЛ» МРР ПО
(програмно-цільовий метод, фінансування з 01.01.2020 року на підставі
договору про медичне обслуговування з НСЗУ та поступовий перехід до
планування видатків та фінансування за методом діагностично-пов’язаних груп
(DRG);
- запровадження стандартизації медичного обслуговування та системи
управління якістю у КНП « Машівська ЦРЛ» МРР ПО;
- впровадження оплати праці з урахуванням обсягів та якості наданої
медичної допомоги.
Показники успішності:
- збільшення середньої тривалості життя населення в порівняно з
очікуваним у 2019 році на 1,5 %;
- зниження рівня смертності від серцево-судинних захворювань порівняно
з очікуваним у 2019 році на 6,8 %;
- зменшення рівня первинної інвалідності зумовленої серцево-судинним і
судинно - мозковими захворюваннями у працездатному віці порівняно з
очікуваним у 2019 році на 9,3 %;
- підвищення рівня обізнаності населення з питань серцево-судинної
патології на 25 % ;
- раннє виявлення онкопатології в порівнянні з очікуваним у 2019 році на
7,3 %;
- покращення виявлення та зменшення захворюваності і смертності
населення від соціально-небезпечних хвороб: туберкульоз 13,0 %, ВІЛ –
інфекції 1,1%, СНІДу на 1,1 %;
- показник зменшення смертності населення від соціально-небезпечних
хвороб: туберкульоз - 50%, ВІЛ-інфекції,СНІДУ на 0.0 %;
- виконання заходів, спрямованих на приорітетний розвиток охорони
здоров»я матерів і дітей в порівнянні з очікуваним у 2019 році на 27 %;
- покращення проведення профілактичної роботи серед населення на 23%;
- зміцнення матеріально-технічної бази галузі охорони здоров»я на 5,8%.
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Ключові заходи на 2020 рік:
Первинний рівень надання медичної допомоги :
Покращення первинної медико-санітарної допомоги згідно затвердженої
«Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки
на засадах загальної практики сімейної медицини».
- Збільшення видатків на медикаменти на одне відвідування в
Машівському Центрі первинної медико-санітарної допомоги до 6.00 грн.
Районний бюджет
до 01.04.2020
- Запровадити комплексну програму розвитку інформатизації КНП
Машівського центру первинної медико-санітарної допомоги МРР ПО.
до 01.04.2020
- Продовження будівництва Михайлівської АЗПМС та будівництво
Селещинської АЗПМС за сучасними стандартами.
Вторинний рівень надання медичної допомоги :
-Збільшити видатки на медикаменти на одне відвідування в поліклініці
КНП «Машівська ЦРЛ» МРР ПО до 4,00 грн.; видатки на харчування та
медикаменти на одного хворого в стаціонарі до 45,00 грн..
Районний бюджет, місцеві бюджети ОТГ
до 01.07.2020
- Завершити ремонт даху стаціонарного корпусу - 600,0 тис.грн
Районний бюджет, місцеві бюджети ОТГ
до 01.09.2020
- Капітальний ремонт четвертого поверху поліклінічного відділення
1900,0 тис. грн.
Районний бюджет, місцеві бюджети ОТГ
до 01.10.2020

-

- Капітальний ремонт хірургічного відділення та операційного блоку
1800,0 тис. грн.
Районний бюджет, місцеві бюджети ОТГ
до 01.12.2020

-

- Запровадити комплексну інформатизацію КНП « Машівська ЦРЛ» МРР
ПО – 60,0 тис.грн.
Районний бюджет, місцеві бюджети ОТГ
до 01.04.2020
5.2. Освіта.
У районі функціонує 7 дошкільних навчальних закладів, з них 4 – у складі
навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад –
дошкільний навчальний заклад».Дошкільною освітою охоплено 105 дітей, діти
п’ятирічного віку – стовідсотково.
У 2018-2019 навчальному році розпочали роботу 7 загальноосвітніх
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навчальних закладів, з них 1 загальноосвітня школа І-ІІ ст., 1 загальноосвітня
школа І-ІІІ ст., 4 навчально-виховних комплекси «загальноосвітній навчальний
заклад – дошкільний навчальний заклад», 1 вечірня (змінна) загальноосвітня
школа ІІ-ІІІ ст. У них здобували освіту 435 осіб.
Із загальної кількості навчальних закладів 6 функціонували у сільській
місцевості, де навчалося 385 учнів.
Для дітей з особливими освітніми потребами в 5 класах 3 навчальних
закладів району для 7 учнів було запроваджене інклюзивне навчання.
Для задоволення освітніх потреб обдарованої учнівської молоді, розвитку
індивідуальних здібностей дітей функціонують 4 навчально-виховних
комплекси та 3 позашкільні установи.
У 2019 році значну увагу було приділено впровадженню
енергозберігаючих технологій. Проведено заміну котла на більш ефективний в
Сахнівщинському НВК. Проведено капітальний ремонт електромережі
Базилівщинської ЗОШ І-ІІ ст. Капітально відремонтовано харчоблоки в
Абрамівському НВК та Дмитрівській ЗОШ І –ІІІ ст. Проведено капітальний
ремонт даху Базилівщинської ЗОШ І-ІІ ст. та поточний ремонт даху
Сахнівщинського НВК.
Пріоритетні цілі на 2020 рік:
- збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її
якості;
- покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
- сприяння освіті осіб з особливими освітніми потребами та подальше
впровадження інклюзивного навчання;
- забезпечити належну роль позашкільної освіти в освітньому просторі.
Показники успішності :
- збільшення показника охоплення дітей віком від 3 років і старше дошкільною
освітою до 98 %;
- збільшення показника охоплення дітей різними формами дошкільної освіти до
98 %;
- стовідсоткове охоплення дітей п'ятирічного віку різними формами дошкільної
освіти;
- забезпечення охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою до
100%;
- досягнення показника охоплення молоді професійно-технічною освітою до 35
%;
- досягнення показника охоплення випускників шкіл вищою освітою – 65 %;
- забезпечення 100% здобуття повної загальної середньої освіти громадянами
району шляхом навчання у вечірній школі , екстернату та дистанційного
навчання;
42

- забезпечення 100% підвезення школярів та педагогічних працівників, які
проживають за межами пішохідної доступності, до місця навчання, роботи та
додому;
-забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів та дітей пільгових
категорій;
-впровадження в подальшому виконання програми «Шкільне молоко».
Ключові заходи на 2020 рік:
-забезпечення готовності педагогічних працівників працювати в умовах Нової
української школи;
- забезпечення системного підвищення кваліфікації педагогічних працівників з
питань вивчення профільних предметів, викладання курсів за вибором,
факультативів, спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах
інклюзивного навчання у дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних навчальних закладах;
- зміцнення кадрового потенціалу загальноосвітніх навчальних закладів;
- забезпечення своєчасного та повного виконання заходів щодо підготовки та
проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень
випускників закладів загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати
до вищих навчальних закладів у 2020 році;
- забезпечення спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних
працівників з питань інклюзивного та інтегрованого навчання
дітей у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
- здійснення заходів щодо збереження і розвитку мережі закладів позашкільної
освіти;
- залучення до позашкільної освіти дітей соціально вразливих категорій та дітей
з девіантною поведінкою;
- забезпечення оздоровленням дітей різних соціально вразливих категорій на
пільгових умовах;
-продовження роботи щодо удосконалення мережі Інтернету в закладах освіти
району;
- на виконання районної програми енергозбереження в соціальній сфері
Машівського району на 2016-2020 роки провести:
-утеплення приміщення Кошманівського НВК ;
-ремонт електромережі в Дмитрівській ЗОШ І-ІІІ ст. ;
-завершити заміну вікон у Сахнівщинському НВК.
5.3. Культура.
Мережа закладів культури району налічує 23 заклади, з них: бібліотек - 10,
закладів культури клубного типу - 10, дитяча школа естетичного виховання - 1,
музеї - 2.
В закладах культури району - будинках культури, клубах, бібліотеках,
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музеях, дитячій школі естетичного виховання були організовані та проведені
культурно-мистецькі заходи, урочистості,
мітинги, тематичні екскурсії,
книжкові виставки, уроки мужності, бесіди, усні журнали та інші заходи по
відзначенню державних, календарних свят.
За 9 місяців 2019 року в бібліотеках Машівської централізованої
бібліотечної системи було організовано та проведено 264 соціокультурних
заходів масової роботи з краєзнавства, родинно-сімейного виховання,
популяризації екологічних знань, профорієнтаційного виховання, відродження
української культури і мови, художньо-естетичного виховання та ін.
В трьох клубах за інтересами було організовано 19 засідань та
проведено 22 масових заходи.
В народних музеях проведено 58 заходів: оглядові та тематичні екскурсії,
уроки народознавства, пам’яті, мужності, присвячені визначним датам та
державним святам.
В Машівській дитячій школі естетичного виховання навчається 100 учнів.
Відкриті класи з навчання гри на фортепіано, гітарі, ударних та духових
інструментах, скрипці, баяні, акордеоні, домрі. Існує клас сольного співу.
Вихованці школи щороку приймають активну участь в концертних
програмах закладу, заходах районного будинку культури, загальноосвітніх
шкіл, дитячих садочків, в обласних конкурсах, олімпіадах. В цьому році учні
школи привезли дипломи, грамоти та подяки з обласних конкурсів «Юний
віртуоз Полтавщини», «Полтавська битва», конкурс камерних ансамблів
«Камерата».
З метою покращення матеріальної бази закладів культури створення
відповідних умов для проведення
культурно-масових заходів проведено
поточні ремонти приміщень 11 закладів культури: Районного будинку культури
(приміщення, системи опалення), Базилівщинського БК (приміщення, ремонт
водостоків, фасаду), Сахнівщинського СБК (приміщення), Калинівського СК
(поточний ремонт даху), Старицьківського СБК (приміщення, установлено
твердопаливний котел та проведено систему опалення), Кошманівського СБК
(поточний ремонт приміщення та системи опалення), Дмитрівського СБК
(приміщення, установлено твердопаливний котел та проведено систему
опалення), Абрамівського БК (ремонт приміщення та фасаду), Сонячного СБК
(установлено твердопаливний котел та проведено систему опалення) в
центральній районній бібліотеці
проведено ремонт приміщення, в
Дмитрівському музеї замінено вікна та двері. Всього на перелічені роботи
використано 2234,9 тис.грн.
Для покращення матеріально – технічної бази закладів культури району за
кошти районного бюджету та субвенцій сільських рад придбано предмети,
матеріали, обладнання на суму 1228,2 тис.грн.
Пріоритетні цілі на 2020 рік:
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- сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав
громадян на свободу світогляду і віросповідання, у тому числі
національних меншин;
- створення умов для збереження самобутньої народної культури,
звичаїв, традицій, обрядів, у тому числі національних меншин;
- розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва
та музейної справи, традиційних районних заходів, сприяння
створенню нових самобутніх творчих колективів та збереження
існуючих;
- створення сприятливих умов для здійснення ефективної навчально –
виховної роботи, розвитку інтересів і здібностей дітей.
- розвиток у районі народного і самодіяльного мистецтва, музейної,
бібліотечної справи;
- надання можливості доступу через Інтернет до унікальних для селища
послуг музеїв, бібліотек, тощо;
- збереження історико-культурних цінностей та природної спадщини,
забезпечення доступності до культурної та природної спадщини;
- застосування об’єктів культурної спадщини для провадження
туристичної діяльності;
- забезпечення належного функціонування сільських закладів культури,
надання культурних послуг мешканцям сіл.
Показники успішності :
1.

2.

3.

4.
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Підтримка обдарованої молоді та сприяння участі самодіяльних творчих
колективів і аматорів сцени в обласних оглядах, конкурсах, фестивалях,
святах культури і мистецтв (9 обласних заходів);
Забезпечення сільських закладів культури:
- придбання музичної апаратури для Калинівського, Кошманівського
сільських клубних закладів – 160,0 тис.грн.;
- придбання комп’ютерної техніки для Абрамівського, Калинівського
сільських клубних закладів – 40,0 тис.грн.
- придбання одягу сцени для районного будинку культури та
Кошманівського закладу – 400,0 тис.грн.
- придбання проекційного екрану для районного будинку культури –
200,0 тис.грн.
- придбання театральних крісел для Кошманівського та Дмитрівського
сільських клубних закладів – 400,0 тис.грн.;
Проведення капітальних ремонтів закладів культури:
- мощення площі перед районним будинком культури - 1800,0 тис.грн.
- заміна даху Сахнівщинського сільського будинку культури – 1000,0
тис.грн.
Проведення атестації працівників в секторі культури та підвищення
кваліфікації працівників закладів культури в Гадяцькому коледжі
культури та мистецтв - 6,0 тис.грн.(командировочні витрати);

5.
6.

7.

8.

Забезпечення підписки періодичної преси для центральної бібліотечної
системи – 80,0 тис.грн.
Залучення інвестицій у туристичну галузь, випуск рекламноінформаційних матеріалів про туристичні можливості району (буклети,
путівники, довідники, карти, схеми тощо) – 10,0 тис.грн.;
Залучення коштів субвенцій сільських рад району для проведення
поточного ремонту пам’яток культурної спадщини (пам’яток історії та
монументального мистецтва) – 50,0 тис.грн.;
Сприяння збільшенню обсягів надання платних послуг населенню,
активізації роботи із залученням позабюджетних коштів, спонсорської
допомоги.

Ключові заходи на 2020 рік:
- забезпечити проведення культурно – мистецьких заходів по відзначенню
історичних та державних свят у 2020 році - сектор культури
райдержадміністрації - протягом року;
- сприяти створенню умов для регулярної діяльності на базі клубних закладів
аматорських колективів із забезпеченням їх приміщеннями, інвентарем,
професійно-підготовленими
керівниками
сектор
культури
райдержадміністрації - протягом року;
- сприяти естетичному вихованню молоді через удосконалення діяльності
дитячої
школи
естетичного
виховання
сектор
культури
райдержадміністрації - протягом року;
- забезпечити роботу веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотек в
мережі Інтернет з метою безкоштовного
обслуговування запитів
користувачів - сектор культури райдержадміністрації - протягом року;
- забезпечити повноцінне комплектування та збереження бібліотечних
фондів- сектор культури райдержадміністрації - протягом року;
- забезпечити збереження пам’яток культурної спадщини на території району сектор культури райдержадміністрації - протягом року.
- забезпечити збереження планового контингенту учнів школи естетичного
виховання та її фінансування пропорційно з районного бюджету та місцевих
бюджетів ОТГ - сектор культури райдержадміністрації, об’єднані
територіальні громади - протягом року
5.4. Соціальний захист населення.
Протягом 2019 року вдосконалювалась існуюча система соціального
захисту населення, збільшувалась кількість та види послуг, запроваджувались
нові
інноваційні
форми обслуговування
соціально-вразливих категорій
населення з віддалених сіл району.
На сьогоднішній день структурними підрозділами територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надаються різноманітні
соціальні послуги. Протягом 9 місяців 2019 року отримали послуги – 2080 осіб, з
них осіб з інвалідністю – 395 чол., 548 осіб отримали платних послуг на загальну
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суму 84,1 тис.грн.
Станом на 01.10.2019 року управлінням нараховано та виплачено різних
видів державної допомоги за рахунок субвенції 1428 отримувачам на загальну
суму 19856,4 тис. грн.
З початку року субсидії на житлово-комунальні послуги призначено 1956
сім’ям. Станом на 01.10.2019 року кількість одержувачів субсидій на оплату
житлово-комунальних послуг 1675 сімей, яким нараховано субсидії на загальну
суму 3913,0 тис.грн., профінансовано 8265,5 тис.грн., в т.ч. погашено
заборгованість минулих років на суму 4352,5 тис.грн. Середній розмір субсидії на
житлово-комунальні послуги станом на 01.10.2019 року склав 8,50 грн.
Продовжується робота по підтримці в актуальному стані утвореного
Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги. До реєстру занесені
дані на 5995 пільговиків, з яких учасників бойових дій – 283, учасників війни –
139, членів сімей загиблих – 66, інвалідів війни – 61, інвалідів – 1159,
багатодітних сімей – 114, пенсіонерів за віком – 4031.
Згідно районної Програми соціального захисту громадян постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2019 рік Машівською районною радою
надано адресну грошову допомогу ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС І
категорії 9 чол. на загальну суму – 4500 грн., адресну грошову допомогу
ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС II категорії 25 чол. на загальну суму – 7500
грн., адресну грошову допомогу ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС IІI
категорії 1 чол. на загальну суму – 200 грн. 1 особа оздоровлена в санаторії
«Полтава» м.Миргород Полтавської області.
Пріоритетним напрямком соціального захисту населення району визначено
надання соціальної підтримки учасникам АТО та членам їх сімей.
На реалізацію вказаного напрямку в 2019 році з районного бюджету
програмою заплановано 200,0 тис. грн., зокрема:
- надання матеріальної допомоги особам, призваним на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період, особам, які брали та беруть
участь у антитерористичній операції в районах її проведення, учасникам бойових
дій в Афганістані, учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни, які
зареєстровані
та
проживають
на
території
Машівського
району,
військовослужбовцям військової частини А 0312 – учасникам бойових дій в зоні
АТО, військовослужбовцям та державним службовцям Машівського районного
військового комісаріату – учасникам бойових дій в зоні АТО до Дня захисника
України;
- забезпечення соціальної підтримки потерпілим (пораненим) та членам сімей
загиблих (померлих) осіб, які брали учать у антитерористичній операції та
операції об’єднаних сил в районах її проведення в тому числі надання пільг на
оплату житлово-комунальних послуг, а також одиноким особам або членам сімей
осіб, які беруть участь у антитерористичній операції та операції об’єднаних сил в
районах її проведення та членам сімей осіб, мобілізованих в Збройні Сили
України.
Протягом 9 місяців 2019 року виплачено кошти в сумі 5,0 тис. грн. членам
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сімей загиблих (померлих) осіб, які брали учать у антитерористичній операції в
районах її проведення.
На обліку в управлінні соціального захисту населення Машівської районної
державної адміністрації перебуває 215 учасників бойових дій антитерористичної
операції на території Донецької та Луганської областей.
У ході реалізації постанов Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року
№ 505 та № 509 щодо взяття на облік та призначення щомісячної грошової
допомоги внутрішньо переміщеним особам, взято на облік управлінням
соціального захисту населення станом на 01.10.2019 року 104 сім’ї, у складі яких
145 осіб, з них 18 дітей, 71 пенсіонер, 17 інвалідів, 39 осіб працездатного віку.
Сім’ям внутрішньо переміщених осіб призначається щомісячна адресна допомога
для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг. Станом на 1 .10.2019 року допомогу отримують 50 сімей.
Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік:
- забезпечення соціальної підтримки населення в умовах підвищення цін і
тарифів на оплату житлово-комунальних послуг, шляхом охоплення Програмою
житлових субсидій максимальної кількості сімей;
- забезпечення єдиної технології прийому громадян, які звертаються за
призначенням різних видів соціальної допомоги;
- посилення адресності всіх видів соціальної підтримки;
- реалізація пілотного проекту Міністерства соціальної політики України із
надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «Пакунок
малюка»;
- підтримання в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого
реєстру осіб, які мають право на пільги, надання пільг за спрощеним порядком;
-забезпечення
додатковими
соціальними
гарантіями
громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в частині передбачення
видатків на виплату матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС, дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких
пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, сім’ям у складі яких є діти
постраждалі від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітям-сиротам, допомоги
на поховання учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
надання пільг на медичне забезпечення, оздоровлення осіб віднесених до 2
категорії та дітей постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, видатки
на відшкодування вартості проїзду постраждалим 1 та 2 категорії;
- забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з
інвалідністю;
- сприяння створенню умов безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до
об’єктів соціальної інфраструктури;
- сприяння проходження реабілітації дітей з інвалідністю Машівського
району у центрах соціальної реабілітації дітей з інваладністю Полтавської області;
- забезпечення надання соціальних послуг відповідно до державних
стандартів, якості надання соціальних послуг;
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- запровадження нових видів соціальних послуг у відділеннях
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
з метою збільшення кількості громадян, охоплених соціальними послугами;
- забезпечення умов для тимчасового перебування та сприяння адаптації в
суспільстві бездомних осіб та громадян звільнених з місць позбавлення волі;
- більш широке охоплення соціальними послугами територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) жителів віддалених
населених пунктів;
- надання соціальної підтримки учасникам АТО та ООС та членам їх сімей;
- надання додаткових соціальних гарантій сім’ям загиблих (померлих)
учасників АТО, ООС та членам сімей осіб, мобілізованих в Збройні Сили України;
- забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали під
час проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил;
- надання соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної
операції та операції об’єднаних сил;
- забезпечення соціальної підтримки потерпілим (пораненим) та членам
сімей загиблих (померлих) осіб, які брали учать у антитерористичній операції та
операції об’єднаних сил в районах її проведення в тому числі надання пільг на
оплату житлово-комунальних послуг, а також одиноким особам або членам сімей
осіб, які беруть участь у антитерористичній операції та операції об’єднаних сил в
районах її проведення та членам сімей осіб, мобілізованих в Збройні Сили
України;
- забезпечення призначення (відновлення), припинення державних
соціальних допомог внутрішньо переміщеним особам
- забезпечення обліку внутрішньо переміщених осіб та внесення до Єдиної
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб відомостей про
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у тому числі місце її фактичного
перебування.
Ключові заходи на 2020 рік:
№
з/п
1.

2.
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Захід

Бюджет

Забезпечення
100
%
охоплення
соціальними
послугами
громадян
похилого віку та осіб з інвалідністю
відповідно до потреби
Звільнення від сплати за соціальне
обслуговування громадян, які мають
рідних, що повинні забезпечити їм догляд
і допомогу, проте з певних об’єктивних
причин не надають їм допомогу та яким
встановлена
диференційована
плата
відповідно
до
фактичної
потреби

Районний,
сільські та
селищний
бюджети
Районний,
сільські та
селищний
бюджети

Сума
коштів
В межах
фінансування
В межах
фінансування

3.

4.

5.

6.

7.

8.
50

(відповідно до статей 89 та 91
Бюджетного кодексу України)
Забезпечення видатків на організацію
роботи із застосування інноваційних
соціальних
технологій,
розширення
спектру соціальних послуг, відповідно до
фактичної потреби (відповідно до статей
89 та 91 Бюджетного кодексу України)
Забезпечення проведення реабілітації
дітей з інвалідністю у центрах соціальної
реабілітації
дітей
з
інвалідністю
Полтавської області відповідно до
фактичної потреби (відповідно до статей
89 та 91 Бюджетного кодексу України)
Забезпечення
виплати
компенсацій
фізичним особам, які надають соціальні
послуги згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2004 року
№ 558 відповідно до фактичної потреби
(відповідно до статей 89 та 91
Бюджетного кодексу України)
Забезпечення видатків для надання пільг
з послуг зв’язку, інших передбачених
законодавством пільг та компенсації за
пільговий проїзд окремих категорій
громадян відповідно до фактичної
потреби (відповідно до статей 89 та 91
Бюджетного кодексу України)
Забезпечення виплати надбавки за
виконання особливо важливої роботи у
розмірі 50 відсотків посадового окладу
працівникам
управлінь
соціального
захисту населення, які виконують функції
з надання різних видів соціальної
допомоги відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 9
листопада 2016 року № 811 «Деякі
питання оплати праці працівників
структурних
підрозділів
з
питань
соціального захисту населення місцевих
державних адміністрацій» (відповідно до
статей 89 та 91 Бюджетного кодексу
України)
Забезпечення видатків
на придбання

Районний,
сільські та
селищний
бюджети

В межах
фінансування

Районний,
сільські та
селищний
бюджети

В межах
фінансування

Районний,
сільські та
селищний
бюджети

В межах
фінансування

Районний,
сільські та
селищний
бюджети

170,0
тис.грн

Районний,
сільські та
селищний
бюджети

515,0
тис.грн

Районний,

100,0

9.

10.

11.

12.
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витратних матеріалів (папір
ксероксний,
канцелярське
приладдя,
швидкозшивачі, витратні матеріали для
комп’ютерної техніки та оргтехніки,
поштові конверти, тощо) з метою
забезпечення
виконання
функцій,
покладених на органи соціального
захисту щодо призначення населенню
житлових субсидій (відповідно до статей
89 та 91 Бюджетного кодексу України)
Забезпечення
надання
додаткових
соціальних гарантій окремим пільговим
категоріям громадян, визначених у
розділах 2, 3 (п.п.3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5,
3.3) та 4 обласної Комплексної програми
соціального захисту і соціального
забезпечення населення області на 20132020 роки.
Забезпечення додатковими соціальними
гарантіями
громадян,
постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи в
частині передбачення видатків на
виплату
матеріальної
допомоги
учасникам ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській
АЕС,
дружинам
(чоловікам) померлих громадян, смерть
яких
пов’язана
з
наслідками
Чорнобильської катастрофи, сім’ям у
складі яких є діти постраждалі від
наслідків Чорнобильської катастрофи,
дітям-сиротам, допомоги на поховання
учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
Надання пільг на медичне забезпечення,
оздоровлення
осіб віднесених до
категорій 1, 2 та дітей, постраждалих від
наслідків Чорнобильської катастрофи,
видатки на відшкодування вартості
проїзду постраждалим 1 та 2 категорії
Забезпечення
соціальної
підтримки
потерпілим (пораненим) та членам сімей
загиблих (померлих) осіб, які брали учать
у антитерористичній операції та операції
об’єднаних сил в районах її проведення в

сільські та
селищний
бюджети

тис.грн

Районний,
сільські та
селищний
бюджети

20,0
тис.грн

Районний,
сільські та
селищний
бюджети

В межах
фінансування

Районний,
сільські та
селищний
бюджети

В межах
фінансування

Районний,
сільські та
селищний
бюджети

50,0
тис.грн.

13.

14.

15.

тому числі надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг, а також
одиноким особам або членам сімей осіб,
які беруть участь у антитерористичній
операції та операції об’єднаних сил в
районах її проведення та членам сімей
осіб, мобілізованих в Збройні Сили
України.
Надання матеріальної допомоги особам,
призваним на військову службу за
призовом під час мобілізації, на
особливий період, особам, які брали та
беруть участь у антитерористичній
операції та операції об’єднаних сил в
районах її проведення, учасникам
бойових дій в Афганістані, учасникам
бойових дій Великої Вітчизняної війни,
які зареєстровані та проживають на
території
Машівського
району,
військовослужбовцям військової частини
А 0312 – учасникам бойових дій в зоні
АТО та ООС, військовослужбовцям та
державним службовцям Машівського
районного військового комісаріату –
учасникам бойових дій в зоні АТО та
ООС до Дня захисника України
Матеріальна допомога особам, які
зареєстровані та проживають на території
Машівського району та виявили бажання
проходити
військову
службу
за
контрактом у Збройних Силах України.
Забезпечення
придбання
життєво
необхідних технічних засобів реабілітації
для окремих категорій населення

Районний,
сільські та
селищний
бюджети

150,0
тис.грн.

Районний,
сільські та
селищний
бюджети

50,0
тис.грн.

Районний,
сільські та
селищний
бюджети

50,0

- забезпечення соціальної підтримки особам, які переміщуються з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції –
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – протягом року;
- надання соціальної підтримки учасникам АТО та членам їх сімей – центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – протягом року.
Показники успішності:
- збільшення видів соціальних послуг, що надаватимуться територіальним
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центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
- розширення видів соціальних послуг які надаються підрозділами
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
у віддалених населених пунктах району;
- забезпечення 100 % охоплення соціальними послугами громадян похилого
віку та осіб з інвалідністю відповідно до потреби;
- забезпечення осіб з інвалідністю засобами реабілітації пункту прокату
технічних та інших засобів реабілітації за рахунок збільшення технічних засобів
реабілітації;
- надання матеріальної допомоги особам, призваним на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період, особам, які брали та беруть
участь у антитерористичній операції та операції об’єднаних сил в районах її
проведення, учасникам бойових дій в Афганістані, учасникам бойових дій
Великої Вітчизняної війни, які зареєстровані та проживають на території
Машівського району, військовослужбовцям військової частини
А 0312 –
учасникам бойових дій в зоні АТО та ООС, військовослужбовцям та державним
службовцям Машівського районного військового комісаріату – учасникам
бойових дій в зоні АТО та ООС до Дня захисника України;
- забезпечення соціальної підтримки потерпілим (пораненим) та членам
сімей загиблих (померлих) осіб, які брали учать у антитерористичній операції та
операції об’єднаних сил в районах її проведення в тому числі надання пільг на
оплату житлово-комунальних послуг, а також одиноким особам або членам сімей
осіб, які беруть участь у антитерористичній операції та операції об’єднаних сил в
районах її проведення та членам сімей осіб, мобілізованих в Збройні Сили
України;
- забезпечення призначення щомісячної адресної допомоги для покриття
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг
внутрішньо переміщеним особам відповідно до норм чинного законодавства.
5.5. Демографічний розвиток, підтримка дітей та сім’ї.
У сфері сімейної політики та попередження насильства в сім’ї.
Постійно здійснюється значна робота щодо підтримки сімей, насамперед
тих, які потребують особливої соціальної уваги. Станом на 29.11.2019 відповідно
до Єдиного обліку багатодітних сімей в Україні на території району проживає 135
багатодітні родини, у них виховується 241 дитина.
Постійно здійснюється значна робота щодо підтримки сімей, насамперед
тих, які потребують особливої соціальної уваги. Станом на 29.11.2019 видано 291
посвідчення батьків з багатодітної сім’ї та 557 посвідчень дитини з багатодітної
сім’ї.
Протягом серпня-вересня проведено обстеження умов проживання
багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей, визначаються їх потреби,
готовність дітей до нового навчального року, осінньо-зимового періоду.
Підтримка сімей, які потребують особливої соціальної уваги здійснювалася
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в рамках обласних акцій: «Великодній кошик», «Школярик», «Щастя в дитячих
долонях».
Впродовж 9 місяців
2019 року проведено заходи, спрямовані на
популяризацію сімейних цінностей, піднесення ролі сім’ї у вихованні
підростаючого покоління, попередження насильства в сім’ї. Серед них заходи з
нагоди Міжнародного дня сім’ї, Міжнародного дня Матері, «круглі столи»,
навчання спеціалістів та ін.
У сфері ґендерної політики та протидії торгівлі людьми.
В рамках Програми проведено ряд заходів спрямованих на забезпечення
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. До Дня Матері, Дня Сім’ї, до 8
Березня.
У сфері молодіжної політики:
Основний акцент в реалізації районної Програми – утвердження
патріотизму, духовності, моральності, формування загальнолюдських цінностей,
створення
умов
для
творчого
розвитку
молоді,
інтелектуального
самовдосконалення, формування здорового способу життя.
У сфері оздоровлення та відпочинку дітей:
У цілому в 2019 році організованими формами відпочинку та оздоровлення
охоплено 268 дітей.
Пріоритетні цілі на 2020 рік:
- збереження сімейних цінностей, формування самодостатньої сім’ї, її
здатності до усвідомленого народження і виховання дітей. Подолання негативних
проявів у функціонуванні інституту сім’ї;
- утвердження патріотизму, духовності, моральності, здорового способу
життя та формування загальнолюдських цінностей у молодіжному середовищі;
- досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах
життєдіяльності області;
- підвищення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку;
- створення умов для творчого розвитку дітей і молоді, інтелектуального
самовдосконалення та сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді;
- забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через ефективно
функціонуючю систему соціальних послуг;
- пропаганда сімейних цінностей, виховання відповідального ставлення до
батьківства і запобігання соціальному сирітству та посилення підтримки дітей
пільгових категорій;
- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- забезпечення соціальної підтримки особам, які переміщуються з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;
- виявлення вразливих категорій дітей та сімей з дітьми та надання їм послуг
у відповідності до їх потреб.
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Показники успішності :

соціальні

економічні

Найменування
завдань

Виконання заходів сприятиме створенню належних соціально-економічних
умов для повноцінного і самодостатнього функціонування сім’ї, виховання дітей,
формування ґендерної культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності
батьків за виховання дітей, реалізації державної молодіжної політики. Зокрема:
- збільшити на 10,0 % кількість молоді, залученої до участі у заходах,
спрямованих на забезпечення розвитку творчих ініціатив;
- збільшити на 5 % кількість молоді, залученої до заходів, спрямованих на
патріотичне виховання;
- збільшити на 2 % кількість молоді, залученої до заходів щодо формування
здорового способу життя;
- забезпечити 95% батьків з багатодітних сімей та дітей з багатодітних сімей
посвідченнями, у відношенні до загальної кількості багатодітних сімей;
- внести 100 % багатодітних сімей до реєстру для отримання пільг, у
відношенні до загальної кількості багатодітних сімей, які мають право на пільги;
- підвищити рівень поінформованості населення району з проблем
сімейного насилля, надання послуг потерпілим; забезпечити медичний і правовий
захист постраждалих від насильства, особливо в сільській місцевості;
- підвищити рівень психолого-педагогічної культури молоді у сфері
сімейних стосунків;
- зменшити на 1,5% кількості розлучень, порівняно з кількістю укладених
шлюбів;
- збільшити на 10% кількість інформаційних заходів щодо подолання
ґендерних стереотипів у ЗМІ, як бар'єрів для повноцінної участі чоловіків і жінок
в усіх сферах економічного, політичного, культурного та сімейного життя;
- у сфері організації оздоровлення та відпочинку дітей:
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Найменування показників

обсяг фінансування оздоровчої
кампанії
питома вага фінансування
оздоровчих кампаній з інших
джерел
кількість дітей, охоплених
організованими формами
відпочинку та оздоровлення
кількість дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та

Одиниці виміру

Значення
показників
факт
прогноз
2018

2019

тис. грн.

467.00

350.00

% до загального обсягу
фінансування оздоровчої
кампанії

219.4

220.0

% до загальної кількості
дітей шкільного віку

1091

340

% до кількості дітей,
охоплених

652

120

підтримки охоплених
організованими формами
відпочинку та оздоровлення
кількість дітей, які забезпечені
оздоровчими послугами

кількість дітей, які забезпечені
відпочинковими послугами

організованими формами
відпочинку та
оздоровлення
% до кількості дітей,
охоплених
організованими формами
відпочинку та
оздоровлення
% до кількості дітей,
охоплених
організованими формами
відпочинку та
оздоровлення

12

20

1081

320

- забезпечення повноцінного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних
сім’ях, дитячому будинку сімейного типу;
- захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа;
- зменшення кількості дітей, позбавлених батьківського піклування;
- збільшення на 4% кількості, влаштованих до дитячих будинків сімейного
типу і прийомних сімей, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування, що призведе до зменшення кількості безпритульних та
бездоглядних дітей;
- підвищення рівня поінформованості населення з проблем сімейного насилля
та надання послуг потерпілим, забезпечення медичного і правового захисту.
Ключові заходи на 2020 рік:
Основні завдання

Орієнтовний перелік заходів, які
планується реалізувати

І. У сфері реалізації державної сімейної політики
1.Забезпечити дотримання прав сімей 1. Участь в обласній акції «Щастя в
соціально вразливих категорій, в першу чергу дитячих долонях» для дітей учасників
багатодітних сімей, внутрішньо переміщених бойових дій в зоні АТО
осіб, сімей учасників бойових дій та інших.
2. Забезпечення посвідченнями батьків та
дитини з багатодітної сім’ї
2.Здійснювати
патронат
соціально 1. Участь в обласній акції «Великодній
незахищених сімей, з метою надання кошик»
для сімей, які потребують
необхідної допомоги. Проводити щорічно особливої соціальної уваги та підтримки
акції підтримки сімей, що потребують 2. Участь в обласній акції «Школярик»
особливої соціальної уваги, в тому числі для дітей, які йдуть до першого класу, з
сімей
внутрішньо
переміщених
осіб, сімей батьки яких загинули під час
учасників бойових дій з залученням проведення АТО, з багатодітних сімей
підприємств, установ, організацій різних внутрішньо переміщених осіб, з сімей
форм власності.
учасників бойових дій, з багатодітних
сімей та ін.
3.Участь в проведенні свята Головної
Ялинки області
4.Проведення свята Головної Ялинки
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району.
ІІ. У сфері реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків
1.Здійснювати підтримку інформаційно- 1. Участь в обласному конкурсі «Успішна
просвітницьких та культурологічних заходів жінка Полтавщини» з метою відзначення
з питань утвердження ґендерної рівності у жінок, які своєю діяльністю сприяють
суспільстві,
формування
нульової державотворенню та є неформальними
толерантності щодо гендерного насильства, лідерами в різних галузях суспільства,
торгівлі людьми і насильства в сім’ї.
впливають на громадське життя області
2. Проведення інформаційних акцій,
шляхом
розповсюдження
буклетів,
плакатів та брошур щодо гендерної
рівності та протидії торгівлі людьми
3.Проведення
інформаційнопросвітницьких кампаній щодо гендерної
рівності та протидії торгівлі людьми для
різних груп населення.
4.Проведення
інформаційно-просвітницьких кампаній «STOP насильству».
2.Сприяти дотриманню гендерного балансу 1.Проведення
інформаційно-просвітта представництва осіб з обмеженими ницьких кампаній для різних груп
можливостями, національних меншин тощо населення та роботодавців з метою
при формуванні складу консультативно- поширення
інформацію
стосовно
дорадчих органів при органах виконавчої забезпечення рівних прав та можливостей
влади та місцевого самоврядування
жінок і чоловіків та питань, які
стосуються
дискримінації,
зокрема,
шляхом висвітлення в інформаційному
просторі.
ІІІ. У сфері реалізації державної молодіжної політики
1.Здійснювати
підтримку
проведення 1.Підтримка
проведення
чергового
міжнародних, всеукраїнських та регіональних призову громадян району на строкову
заходів, спрямованих на патріотичне та військову службу у 2020 році.
військово-патріотичне виховання молоді, 2. Участь в обласному молодіжному
відзначення видатних дат, в тому числі проекті «Полтавщина Великодня».
військово-патріотичних заходів «Заграва» та 3.Проведення районного етапу віськово «Жіночий батальйон», «Джура» («Сокіл») та патріотичного заходу «Джура»(«Сокіл»).
інших.
4.Проведення
конкурсу
військовопатріотичної пісні.
5.Проведення
районного
огляду
художньої самодіяльності «Веселка».
6. Проведення районного етапу КВК.
3.Здійснювати
підтримку
проведення 1. Всеукраїнська благодійна акція
міжнародних, всеукраїнських та регіональних «Серце до серця»
заходів,
спрямованих
на
формування 2. Проведення районного етапу та участь
здорового способу життя та профілактику в обласному етапі Всеукраїнського
негативних явищ в молодіжному середовищі. фестивалю-конкурсу «Молодь обирає
здоров’я»
3. Участь у Всекраїнській екологічній
акції «Зробимо Україну чистою разом!»
ІV. У сфері реалізації державної політики з оздоровлення та відпочинку дітей
3. Забезпечити оздоровлення та відпочинок Оздоровлення та відпочинок дітей, які
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дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки та дітей, які потребують
особливих умов для оздоровлення, а саме :
- з 100% оплатою путівок з обласного
бюджету:
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування;
бездоглядних та безпритульних дітей;
дітей, які потребують особливих умов для
оздоровлення та перебувають в інтернатних
закладах;
дітей, що постраждали від наслідків
стихійного
лиха, техногенних
аварій,
катастроф;
дітей, батьки яких загинули від нещасних
випадків на виробництві або під час
виконання службових обов’язків;
дітей з багатодітних сімей;
дітей з малозабезпечених сімей;
дітей, які виховуються в сім’ях внутрішньо
переміщених осіб та фактично проживають у
Полтавській області;
дітей, які виховуються в сім’ях учасників
бойових дій;
дітей, які виховуються в сім’ях осіб,
працівників
правоохоронних
органів,
військовослужбовців, смерть яких пов’язана з
участю в масових акціях громадського
протесту, що відбулися у період з 21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.
- з 90% оплатою путівок з обласного
бюджету:
дітей-інвалідів.
- з 80% оплатою путівок з обласного
бюджету:
талановитих
та
обдарованих
дітей
(переможці міжнародних, всеукраїнських,
обласних, міських, районних олімпіад,
конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад,
відмінники навчання, діти, які є лідерами
дитячих громадських організацій, дитячі
творчі колективи та спортивні команди).
- з 70% оплатою путівок з обласного
бюджету:
дітей, що знаходяться на диспансерному
обліку;
дітей
працівників
бюджетної
сфери;
дітей
працівників
агропромислового
комплексу та соціальної сфери села.
4. Сприяти оздоровленню дітей району через
механізм відшкодування частини вартості
путівки до дитячого закладу оздоровлення та
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потребують особливої соціальної уваги та
підтримки у ДЗОВ області та за її межами
20 дітей.

Впровадження механізм відшкодування
частини вартості путівки до дитячого
закладу оздоровлення та відпочинку

відпочинку області для оздоровлення дітей, області для оздоровлення дітей,
які виховуються в сім’ях з дітьми
виховуються в сім’ях з дітьми.

які

- співпраця всіх зацікавлених державних та недержавних структур щодо
соціального партнерства у питаннях формування здорового способу життя
та профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІД - служба у справах дітей
райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
спільно з відділом освіти, сім»ї, молоді та спорту;
- проведення інформаційних кампаній, спрямованих на пропаганду
національного усиновлення, пошук та виявлення потенційних прийомних
батьків та батьків-вихователів, опікунів/піклувальників та мотивацію їх до
створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу та в
подальшому їх створення – центр соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді спільно із службою у справах дітей – протягом року;
- проведення інформаційно-консультаційної роботи з сім’ями щодо
профілактики бездоглядності та безпритульності дітей – центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді спільно із службою у справах дітей –
протягом року;
- створення умов для адаптації молоді з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя та їх доступу
до різних видів соціальних послуг - центр соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді – протягом року;
- забезпечення раннього виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах та профілактика раннього соціального сирітства, удосконалення
взаємодії суб'єктів соціальної роботи – служба у справах дітей
райдержадміністрації спільно із РЦ СССДМ – протягом року;
- проведення профілактичних рейдів населеними пунктами району у вечірній
час – центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно із службою
у справах дітей райдержадміністрації – протягом року;
забезпечення соціального супроводження прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу – центр соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді спільно із службою у справах дітей райдержадміністрації – протягом
року;
- надання соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних послуг
сім’ям, які знаходяться у складних життєвих обставинах – центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді спільно із службою у справах дітей
райдержадміністрації – протягом року.
- здійснення вибіркового обстеження утримання та виховання дітей у
сім’ях, яким виплачується державна соціальна допомога при народженні
дитини - центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – протягом
року
- збільшення кількості відеолекторіїв, лекцій, тренінгів, групових
консультацій та масових заходів з дітьми та молоддю - центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді – протягом року;
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- загальне збільшення кількості отримувачів соціальних послуг за місцем
проживання – центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – протягом
року;
- забезпечення діяльності (утримання) фахівців із соціальної роботи
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою
здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, соціального
супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих
обставинах і потребують сторонньої допомоги та проживають на
відповідній території села (кошти субвенція сільських, селищної рад до
районного бюджету) – центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді –
протягом року.
5.6. Фізична культура і спорт.
Пріоритетні цілі на 2020 рік:
- збереження існуючої матеріально-технічної бази у місцях масового
відпочинку населення;
- сприяння залученню до фізкультурно-оздоровчих заходів усіх верств
населення.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
- залучення різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої роботи на
підприємствах, установах, організаціях у вільний від роботи час; навчальних
закладах – відділом освіти, сім»ї, молоді та спорту, органи місцевого
самоврядування;
- сприяння поширенню клубної системи усіх форм власності у сфері фізичної
культури і спорту – райдержадміністрація, суб’єкти господарювання –
протягом року;
- забезпечення будівництва сучасних спортивних споруд, належне їх
обладнання та використання, облаштування сучасних спортивних
майданчиків – райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування –
до 1 грудня 2020 року.
Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та
якісні критерії):
- збільшення на 5 % кількості збудованих спортивних майданчиків за місцем
проживання, у навчальних закладах;
- забезпечення відсотку загальної чисельності населення, кількості громадян,
залучених до фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи порівняно з
очікуваним у 2020 році на 0,7 %, в тому числі учнівської та студентської
молоді – на 1,5 %;
- залучення 1,2 % дітей до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах.
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5.7. Зайнятість населення та ринок праці.
Послуги служби зайнятості за
9 місяців 2019 року отримали 1408
безробітних, що на 194 особи менше, ніж у 2018 році. Серед безробітних 26,9 %
(379 чол.) становили особи, які мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню (зокрема, особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи,
демобілізовані військовослужбовці, які брали участь в антитерористичній
операції).
За сприяння служби зайнятості отримали роботу 1075 незайнятих осіб, що
на 0,8 % більше проти минулого року. З працевлаштованих на вільні та
новостворені робочі місця 4 особи з компенсацією єдиного соціального внеску,
19 осіб з інвалідністю, 243 жінки, 255 – молодь у віці до 35 років, 211 особи, що
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.
Для проведення оплачуваних громадських робіт укладено 20 договорів та
створено 50 робочих місця. В оплачуваних громадських роботах взяли участь 50
осіб. Витрачено коштів на організацію і проведення громадських робіт – 539,1
тис.грн. Для виконання робіт тимчасового характеру на сільськогосподарських
підприємствах району створено 383 тимчасових робочих (більше на 3,8 % проти
минулого року) на які направлено на роботи тимчасового характеру безробітних.
На громадських роботах працювали 50 безробітних, в тому числі: з
інформування населення про субсидії – 12 безробітних, 8 - благоустрій населених
пунктів, 26 – екологічний захист навколишнього середовища. Громадські роботи
проводились по ОТГ та всіх сільських радах, управлінні соціального захисту
населення.
З метою забезпечення фахового трудового потенціалу та задоволення потреб
роботодавців в кваліфікованому персоналі, протягом 2019 року 345 безробітних
проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості.
За 9 місяців 2019 року створено нових робочих місць за сферами
економічної діяльності, всього – 80, в тому числі створено :
- оптова і роздрібна торгівля – 15,
- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1,
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 12,
- будівництво -3,
- сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 46,
- інші – 3.
З метою розвитку підприємництва на території району, створення нових
робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення Машівською районною
філією Полтавського ОЦЗ проведено 2 семінари з питань започаткування власної
справи та ведення малого бізнесу, в яких прийняли участь 18 осіб. Направлено на
навчання 4 безробітних, які в подальшому можуть започаткувати власну справу.
Надано інформаційні та консультаційні послуги сільському населенню з питань
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ведення малого бізнесу 16 особам. Шляхом компенсації роботодавцям єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування
працевлаштовано 4 безробітних, сума компенсації склала 8,0 тис. грн.
В районі реалізовано інвестиційний проект підприємством ТОВ «Дельта» «Будівництво цеху з виробництва комбікормів та преміксів», потужністю 10 тонн
за зміну, планується створити 11 нових робочих місць, сума освоєних інвестицій
складає 32,0 млн.грн.
Відповідно заходів «Програми розвитку та підтримки агропромислового
комплексу Машівського району за пріоритетними напрямками на період до 2020
року», проведено 2 семінари з метою розвитку зайнятості сільського населення,
створення додаткових можливостей для зростання доходів індивідуальних
домогосподарств, надання методичної підтримки жителям сільської місцевості у
становленні сільськогосподарських кооперативів, поліпшення розвитку села та
якості життя в сільській місцевості.
Пріоритетні напрямки розвитку :
- сприяння реалізації інвестиційних проектів, які передбачають створення нових
робочих місць;
- забезпечення державних гарантій зайнятості, сприяння інтеграції в суспільство
осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати
на ринку праці;
- вирішення питань соціальної, трудової та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб;
- забезпечення організації тимчасової зайнятості у формі громадських робіт з
фінансуванням таких робіт на солідарній основі за рахунок коштів місцевих
бюджетів.
Показники успішності:
- забезпечення професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації
для 260 безробітних;
- забезпечення мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних через
організацію громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру для 380 осіб.
Ключові заходи на 2020 рік:
- сприяння реалізації інвестиційних проектів, які передбачають створення нових
робочих місць – ОТГ, сільські ради – протягом року;
- сприяння створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів ОТГ, сільські ради – протягом року;
- забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на зайнятість,
працевлаштування та професійної адаптації демобілізованих учасників
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антитерористичної операції, сприяння започаткуванню власної справи,
підвищення конкурентоспроможності демобілізованих військовослужбовців –
районна філія обласного центру зайнятості, управління соціального захисту
населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді – протягом року;
- сприяння зайнятості населення, насамперед не конкурентноспроможних на
ринку праці категорій громадян – органи місцевого самоврядування спільно з
районною філією обласного центру зайнятості – протягом року;
- забезпечення тимчасової зайнятості та додаткового стимулювання мотивації до
праці шляхом організації і проведення громадських робіт, спрямованих на
задоволення суспільних потреб територіальних громад – районна філія обласного
центру зайнятості, ОТГ та сільські ради – протягом року;
- здійснення професійного навчання безробітних з робітничих професій та
напрямів підвищення кваліфікації з метою збереження трудового потенціалу –
районна філія обласного центру зайнятості – протягом року.
5.8. Грошові доходи населення.
Збільшення розміру оплати праці, скорочення диференціації доходів є
одним із основних завдань щодо підвищення рівня життя населення Машівського
району.
За ІІ квартал 2019 року середньомісячна заробітна плата штатного
працівника порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 18,1 % і
становить 11 937 гривень.
Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах району станом
на 01.12.2019 відсутня.
Постійно проводиться моніторинг стану виплати заробітної плати на
підприємствах усіх форм власності, з урахуванням виплати поточної заробітної
плати.
За 9 місяців 2019 року проведено 3 засідання робочої групи з питань
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Чисельність
роботодавців, які прийняли участь у засіданні робочої групи – 12 осіб, з них
юридичних осіб – 10, фізичних осіб – 2. кількість робочих місць, легалізованих у
добровільному порядку після засідання робочої групи – 116.
Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік:
- сприяння зростанню грошових доходів та підвищенню рівня життя
населення;
- своєчасна виплата заробітної плати працівникам підприємств, установ та
організацій та недопущення виникнення зарплатних боргів.
Ключові заходи на 2020 рік:
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- забезпечення темпів зростання середньої заробітної плати в розмірах,
визначених Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм
реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні –
керівники підприємств, установ та організацій – протягом року;
- дотримання умов галузевих угод та колективних договорів у частині
оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати –
керівники підприємств, установ та організацій, галузеві профспілкові організації
– протягом року;
- скорочення частки працівників, які отримують заробітну плату у
законодавчо визначеному мінімальному розмірі
–
галузеві відділи
райдержадміністрації, керівники підприємств, установ та організацій –
протягом року;
- здійснення заходів щодо недопущення виникнення підприємствборжників із заробітної плати – районна тимчасова комісія з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат, керівники підприємств, установ та організацій –
протягом року;
- своєчасне та якісне проведення моніторингу стану виплати заробітної
плати на підприємствах району з урахуванням виплати поточної заробітної плати
за звітний період – управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації – протягом року;
- забезпечення дотримання норм законодавства в частині мінімальної
заробітної плати в закладах комунальної власності, які фінансуються за рахунок
місцевих бюджетів – галузеві відділи райдержадміністрації, управління
соціального захисту населення райдержадміністрації, керівники підприємств,
установ та організацій – протягом року;
- здійснення моніторингу укладення колективних договорів на
підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю, з
метою забезпечення соціально-трудових гарантій працівникам – управління
соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року.
.
Показники успішності:
- підвищення рівня середньомісячної заробітної плати працівників району до
12570 гривень.
5.9. Реформування житлово-комунального господарства.
У сфері управління житлово-комунального господарства району діє 5
підприємств і організацій, які надають 15 видів різних послуг. В зв’язку з
зношенням основних фондів, насосного та електротехнічного обладнання
технічний стан житлово-комунального господарства погіршується. Фізичні обсяги
по ремонту житлового фонду, об’єктів водопровідно-каналізаційного
господарства, теплоенергетики не відповідають потребам. Корисна політика в
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галузі газової промисловості та енергетики, затримка перегляду тарифів на
комунальні послуги та їх невідповідність умові забезпечення самоокупності
роботи комунальних підприємств, призвели до того, що житлово-комунальні
підприємства району в основному працюють збитково.
Потребують ремонту розшивки швів великопанельних та блочних житлових
будинків, відмостків та огороджуючих конструкцій загальнобудинкових
інженерних комунікацій (слухові та сходинкові вікна, віконні фрамуги технічних
та спальних поверхів, сходинкові козирьки).
У водопровідно-каналізаційному господарстві району проводиться підготовка
23 водонапірних свердловин, 37,7 км. водопровідних мереж.
Проблемним у цій галузі є використання в ряді сільських населених пунктів
водонапірних свердловин без дозволу на спецводокористування та без ліцензій на
надання послуг з централізованого водопостачання, що суперечить закону про
використання надр.
Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік:
Сприяння створення спілок співвласників багатоквартирних будинків, як
перспективного напрямку в питаннях обслуговування житла в багатоквартирних
житлових будинках.
Всебічне впровадження ресурсо та енергозберігаючих технологій.
Забезпечення населення в достатній кількості якісною питною водою за
рахунок будівництва та реконструкції систем водопостачання.
Створити умови для беззбиткової діяльності підприємств житловокомунального господарства, шляхом встановлення економічно-обґрунтованих
тарифів та ліквідації заборгованості населення за отриманні послуги.
З метою 100% охоплення населення району комунальними послугами,
забезпечити розвиток сільської комунальної служби на рівні територіальних
громад.
Забезпечити стабільне проходження опалювального сезону 2019-2020 років та
якісну підготовку до опалювального сезону 2020-2021 років.
Показники успішності у 2020 році:
Реалізація заходів районних програми реформування та розвитку житловокомунального господарства, програми забезпечення населення якісною питною
водою,
програми
поводження
з
твердими
побутовими
відходами
фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету, селищного та
сільських бюджетів, власних коштів комбінатів комунальних підприємств, коштів
дольової участі підприємств нафтогазового комплексу в соціальному розвитку
населених пунктів району, а саме:
- будівництво водопровідної мережі с. Дмитрівка,
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- будівництво водопровідної мережі с. Калинівка,
- заміна водопроводу с. Абрамівка,
- будівництво водопровідної мережі в с. Базилівщина.
Сприяти створенню та діяльності товариств співвласників мешканців
багатоквартирних будинків.
Впровадження заходів по покращенню обслуговування житла в
багатоквартирних житлових будинках.
Забезпечення оснащенням комерційними засобами обліку споживання
теплової енергії житлових будинків, які приєднані до центрального опалення.
Розроблення Програми селищною радою на відшкодування 50% суми. Дана
програма передбачає фінансову допомогу мешканцям багатоквартирних будинків
на придбання
лічильників теплової енергії на опалення у розмірі спів
фінансування 50 % вартості за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної
селищної громади.
Всебічно впроваджувати ресурсо- та енергозберігаючі
технології на
підприємствах житлово-комунального господарства.
Вжити заходи по запровадженню системи надання послуг на основі
укладання угод між надавачами послуг та органами місцевого самоврядування, як
засобу встановлення прав і відповідальності сторін.
З метою 100% охоплення населення району комунальними послугами,
забезпечити розвиток сільської комунальної служби на рівні територіальних
громад.
Ключові заходи на 2020 рік:
В 2020 році основним завданням в сфері житлово-комунального господарства є
запровадження енергозберігаючих технологій, зміцнення матеріально-технічної
бази комбінатів комунальних підприємств та підвищення на цій основі якості
житлово-комунальних послуг. Буде продовжено роботи по переведенню на
автономне опалення закладів та установ бюджетної сфери.
З метою реалізації заходів районної Програми реформування та розвитку
житлово-комунального господарства:
- створення умов для якісного надання житлово-комунальних послуг за
економічно обґрунтованими тарифами – сектор містобудування, архітектури
житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування, керівники підприємств– протягом року;
- забезпечити стабільне проходження опалювального сезону 2019-2020 років та
якісну підготовку до опалювального сезону 2020-2021 років – сектор
містобудування, архітектури житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації – протягом року;
- проведення інформаційно-пояснювальної роботи серед громадян населених
пунктів району щодо позитивного досвіду об’єднань співвласників
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багатоквартирних будинків – сектор містобудування, архітектури житловокомунального господарства та будівництва райдержадміністрації – протягом
року;
- по виконанню районної Програми забезпечення населення якісною питною
водою в достатній кількості:
- прокласти нові та капітально відремонтувати водогони смт. Машівка та сіл
Дмитрівка, Калинівка, Абрамівка, Базилівщина.
Для здійснення заходів районної програми поводження з твердими побутовими
відходами:
- завершити паспортизацію існуючих сміттєзвалищ – сектор містобудування,
архітектури
житлово-комунального
господарства
та
будівництва
райдержадміністрації , органи місцевого самоврядування– протягом року;
- здійснення заходів озеленення та благоустрою, проведення на території району
щорічної акції «За чисте довкілля» та дня Благоустрою – сектор містобудування,
архітектури
житлово-комунального
господарства
та
будівництва
райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування – протягом року.
6. Забезпечення раціонального природокористування.
З метою забезпечення охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної
безпеки життєдіяльності людини, в районі органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями проводилося виконання заходів
Районної екологічної програми.
У рамках районних заходів з благоустрою проводиться прибирання не тільки
території населених пунктів, а й полезахисних смуг вздовж доріг, узбережжя
річок, ставків, упорядковуються парки, сквери, площі, кладовища, меморіальні
комплекси. До їх проведення залучаються громадськість, молодь, тимчасово
непрацюючі, працівники підприємств, установ та організації району.
Протягом 2019 року за час проведення масових акцій із благоустрою було
залучено понад 1460 осіб до проведення робіт, проведено посадку дерев 1,6 тис.
штук та 0,5 тис. штук кущів, упорядковано парків, скверів, алей загальною
площею 55 тис. м.кв., впорядковано та створено 0,01 тис.м.кв. нових квітників,
обсяг зібраних побутових відходів на несанкціонованих сміттєзвалищах склав 2,5
тис. м.кв., ліквідовано 17 несанкціонованих смітників. Витрачено коштів на
благоустрій –32,0 тис.грн.
З метою вирішення завдань екологічної безпеки та забезпечення здоров'я
мешканців територій, підтримки реалізації чинного законодавства України по
захороненню та сортуванню відходів на субрегіональному рівні, впровадженню
економічно ефективної системи, що забезпечує стійкий цикл управління
відходами, Машівською селищною радою підписано Меморандуму про
співробітництво з реалізації Субрегіональної стратегії поводження з твердими
відходами для Полтавської області.
У Машівському районі вивезенням ТПВ, обслуговуванням об’єктів
водопостачання і забезпеченням санітарної очистки займаються комунальні
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підприємства Машівської селищної ОТГ, Михайлівської сільської ОТГ,
Базилівщинської
сільської
ради,
Кошманівської
сільської
ради
та
ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ. Вивезення твердих побутових відходів з території
сільських населених пунктів здійснюється спецавтотранспортом ОТГ, сільських
рад або приватних агрофірм.
Комунальні підприємства перебувають на балансі ОТГ, сільських рад,
контролюються та фінансуються відповідними ОТГ та сільськими радами.
Михайлівською ОТГ та Базилівщинською сільською радою придбано для
комунальних підприємств трактори з прицепом для вивезення ТПВ.
Михайлівська сільська ОТГ відповідно програми Фонду «Регіональний
центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» розробляє План Дій Сталого
Енергетичного Розвитку та клімату (SECAP) для ОТГ.
Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік:
- охорона та раціональне використання природних ресурсів району;
- стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища з метою
гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я
населення;
- проведення комплексу робіт по ліквідації існуючих
та недопущенню
виникнення нових несанкціонованих сміттєзвалищ.
Показники успішності на 2020 рік:
- зниження рівня викидів у атмосферне повітря від стаціонарних та
пересувних джерел забруднення;
-ведення раціонального і екологічно збалансованого землеробства,
підвищення родючості ґрунтів;
- збільшення зелених насаджень на 1,5 %,
- скорочення кількості несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів
на території району.
Ключові заходи на 2020 рік:
- подальше впровадження комплексної системи охорони, збереження та
оздоровлення природних екологічних систем району – ОТГ та сільські ради,
суб’єкти господарювання району – протягом року;
- забезпечення проведення в районі Всеукраїнської акції за чисте довкілля –
райдержадміністрація,органи місцевого самоврядування, організації та
підприємства району – квітень-травень 2020 року;
- встановлення контейнерів для збору побутових відходів, облаштування
майданчиків під контейнери на території району – ОТГ та сільські ради –
протягом року;
- впорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквідація стихійних звалищ відходів на
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території сільських рад – ОТГ та сільські ради – протягом року;
- підсаджування лісу на території Рясківської сільської ради – лісництво
Карлівського району протягом року;
- екологічне виховання населення, підвищення екологічної культури в закладах
освіти району, висвітлення в засобах масової інформації питань щодо стану
довкілля – відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, сектор
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації , органи місцевого самоврядування– протягом
року.
- придбання спецтехніки та обладнання для більш широкого охоплення населення
по збиранню відходів - ОТГ та сільські ради – протягом року;
- продовжити заходи з озеленення населених пунктів району – ОТГ та сільські
ради – протягом року.
7. Енергозбереження та енергоефективність.
В 2019 році в районі проводилася реалізація заходів Комплексної програми
енергозбереження в соціальній сфері Машівського району на 2016 - 2020 року. В
закладах бюджетної сфери: проведено заміну котла на більш ефективний в
Сахнівщинському НВК капітальний ремонт електромережі Базилівщинської ЗОШ
І-ІІ ст. капітально відремонтовано харчоблоки в Абрамівському НВК та
Дмитрівській ЗОШ І –ІІІ ст., проведено капітальний ремонт даху Базилівщинської
ЗОШ І-ІІ ст. та поточний ремонт даху Сахнівщинського НВК, установлено
твердопаливні котли та проведено систему опалення в Дмитрівському,
Старицьківському, Сонячному будинках культури (180,0 тис.грн.), поточний
ремонт системи опалення районного будинку культури та Кошманівського
сільського будинку культури (118,8 тис.грн.).
Проведено реконструкцію та будівництво вуличного освітлення в населених
пунктах району з використанням енергоощадних ламп вартість робіт склала
180,2 тис. грн.
В рамках залучення міжнародної технічної допомоги Михайлівська сільська
ОТГ та Машівська селищна ОТГ приєдналися до Європейської ініціативи –
(Covenant of Mayors) – «Угода мерів».
Михайлівська сільська ОТГ в рамках проекту «Організація співпраці малих
міст України, громадянського суспільства та експертного середовища у питаннях
енергобезпеки» (SECAP) розробляє План Дій Сталого Енергетичного Розвитку
та клімату громади.
В закладах бюджетної сфери проводиться контроль за дотриманням лімітної
дисципліни споживання енергоносіїв, щомісячний моніторинг та аналіз
споживання енергоносіїв.
Здійснюється інформаційно-просвітницька робота серед населення району
щодо важливості впровадження енергозберігаючих технологій, у тому числі
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використання альтернативної енергетики, в приватних домогосподарствах.
Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік:
- забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та
впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;
- оптимізація обсягів споживання енергетичних ресурсів бюджетними
закладами району;
- підвищення рівня енергетичної ефективності будівель бюджетних установ;
-впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних
установах району.
Показники успішності на 2020 рік:
- зменшення обсягів споживання енергетичних ресурсів та підвищення
енергоефективності у бюджетній сфері на 3%;
- реалізація заходів з енергозбереження на 6 об’єктах бюджетної сфери.
Ключові заходи на 2020 рік:
- реалізація проектів з реконструкції вуличного освітлення з використанням
енергоощадних ламп – органи місцевого самоврядування – протягом року;
- здійснення контролю за дотриманням лімітної дисципліни споживання
енергоносіїв бюджетними закладами району – керівники бюджетних установ – –
протягом року;
- проведення щомісячного моніторингу та аналізу споживання енергоносіїв
закладами бюджетної сфери району – галузеві структурні підрозділи
райдержадміністрації – протягом року;
- розробка Плану Дій Сталого Енергетичного Розвитку та клімату (SECAP)
Михайлівської сільської ОТГ - Михайлівська сільська ОТГ- протягом року.
Реалізація заходів з енергозбереження в закладах освіти району:
утеплення приміщення Кошманівського НВК – відділ освіти, сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядуванняпротягом року;
заміна вікон на енергозберігаючі у Сахнівщинському НВК - відділ
освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації - протягом року;
ремонт електромережі в Дмитрівській ЗОШ І-ІІІ ст., - відділ освіти,
сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації - протягом року.
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Реалізація заходів з енергозбереження в закладах
охорони здоров’я району:
- будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в
с.Михайлівка
з використанням енергозберігаючих технологій –
Михайлівська сільська ОТГ, Департамент будівництва, містобудування і
архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської
облдержадміністрації – протягом року.
- будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в
с.Селещина з використанням енергозберігаючих технологій – Машівська
ОТГ, Департамент будівництва, містобудування і архітектури та
житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації –
протягом року.
Реалізація заходів з енергозбереження в закладах культури району:
- капітальний ремонт даху Сахнівщинського сільського будинку культури сектор культури райдержадміністрації – протягом року.
8.Розбудова інформаційного
громадськістю.

суспільства

та

посилення

взаємодії

з

Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік:
- забезпечення ефективної взаємодії з засобами масової інформації, підтримання
діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення повсякденної
діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та
місцевих органів виконавчої влади. Оперативне реагування на запити населення
щодо надання державних послуг та відповідної інформації;
- аналіз і координація діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації
щодо інформування громадськості з питань, що належать до сфери їх
управління, роз’яснення завдань, що випливають із актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, послань Президента України до
Верховної Ради України, програм діяльності Кабінету Міністрів України.
Узагальнення і підготовка відповідних матеріалів;
- створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію з
метою залучення громадськості до процесів формування державної політики,
прийняття
місцевими органами виконавчої влади суспільно значимих
управлінських рішень;
Ключові завдання на 2020 рік:
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- координація інформаційної діяльності та захисту інформаційної безпеки
держави на території району;
- налагодження взаємодії з громадською радою, утвореною при державній
адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
3 листопада 2010 р. № 996, організаційне та технічне забезпечення її
діяльності;
- проведення публічних громадських обговорень з питань бюджетної та
соціально-економічної політики в районі;
- проведення Днів відкритих дверей тощо, під час яких представники органів
влади та громадських організацій обговорюватимуть проблемні питання
розвитку району, ознайомлюватимуться з роботою органів влади;
- здійснення моніторингу висвітлення засобами масової інформації діяльності
місцевих органів виконавчої влади, організація оперативного реагування на
критичні публікації, виступи, повідомлення тощо.
Показники успішності:
- створення передумов для конструктивної співпраці органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування з місцевими осередками
інститутів громадянського суспільства, необхідних для ефективного
вирішення завдань соціально-економічного і культурного розвитку району.
9. Розвиток сільських територій району та забезпечення виконання заходів
програми соціально- економічного розвитку району шляхом
надання
субвенцій
Пріоритетні цілі на 2020 рік:
- покращення розвитку соціальної інфраструктури сіл та селища Машівського
району.
- забезпечення розвитку всіх галузей району.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей :
- забезпечення модернізації та розвитку мережі закладів соціально-культурної
сфери району;
- покращення якості проживання населення району шляхом здійснення
благоустрою сільських населених пунктів;
- удосконалення всіх видів послуг населенню району.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
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- з метою збереження, модернізації та розвитку мережі закладів соціальнокультурної сфери, благоустрою сільських населених пунктів Машівського
району надавати субвенції з районного бюджету сільським радам та
об’єднаним територіальним громадам в межах наявного фінансового
ресурсу згідно виділених коштів рішеннями сесій Машівської районної ради
на виконання програм соціально-економічного розвитку територіальних
громад, в тому числі на капітальні ремонти приміщень ФАПів та
амбулаторій, на утримання, капітальні і поточні ремонти і будівництво
доріг, мостів комунальної власності, реконструкцію, капітальні ремонти,
будівництво стадіонів, будівництво водогонів, придбання спеціалізованої
техніки, конструкцій та обладнання та ін.
- з метою забезпечення розвитку галузей району, удосконалення всіх видів
послуг населенню надавати субвенції з бюджетів об’єднаних
територіальних громад та сільських рад в районний бюджет в межах
наявного фінансового ресурсу згідно виділених коштів рішеннями сесій
обєднаних територіальних громад та сільських рад на виконання заходів
програми соціально-економічного розвитку району.
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І. Основні показники економічного і соціального розвитку району на 2020
рік
2018 рік
звіт

2019 рік
очікуване

2020 рік
прогноз

2020 рік
у % до
2019 року

млн. грн.

1624,3

1689,3

1768,7

104,7

%

88,9

96,8

100,1

х

Надходження податків, зборів та
інших обов’язкових платежів до
державного бюджету

млн.грн.

779,8

867,7

893,7

103,0

Доходи місцевих бюджетів
(без трансфертів)

млн.грн.

79,0

84,3

88,5

105,0

%

9,2

8,9

9,0

101,1

млн.грн.

231,6

190,4

205,6

108,0

%

85,3

87,1

89,2

102,4

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг) без ПДВ
та акцизу

млн. грн.

*

1472,4

1546,0

105,0

Валова
продукція
сільського
господарства по всіх категоріях
господарств в порівнянних цінах
2010 року до попереднього року

%

393,2

490,4

500,9

102,1

млн.дол.США

*

*

*

*

Експорт товарів

млн.дол.США

*

*

*

*

Імпорт товарів

млн.дол.США

*

*

*

*

Сальдо (+, –)

млн.дол.США

*

*

*

*

Обсяг освоєних (використаних)
капітальних інвестицій за рахунок
усіх джерел фінансування

млн. грн.

199,7

-

-

-

Обсяг капітальних інвестицій на
одну особу

грн.

10444,4

-

-

-

Обсяг
прямих
інвестицій,
млн. дол.
наростаючим підсумком з початку
США
інвестування – всього

*

*

*

*

Обсяг виконаних будівельних робіт

*

*

*

*

Один.
виміру

Показники
Валова додана вартість у діючих
цінах (виходячи із складових на
рівні області)*
у
порівняних
попереднього року

цінах,

до

Питома вага місцевих бюджетів у
зведеному бюджеті
Видатки місцевих бюджетів
Питома
вага
підприємств

прибуткових

Зовнішньоторговельний
товарів
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оборот

млн.грн

Середньомісячна
заробітна плата

номінальна

грн.

Кількість
зареєстрованих
тис. осіб
безробітних на кінець періоду

11391

11940

12570

105,3

1291

1346

1291

99,9

* конфіденційні дані

РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ
ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

Показник

2018 рік
звіт

2019 рік
очікуване

2020 рік
прогноз

2020 рік
у % до
2019
року

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу,
млн.грн.

*

1472,4

1546,0

105,0

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу у
розрахунку на одиницю населення, грн.

*

78515

82453

105,0

Індекс промислової продукції, %

*

*

105,0

х

*конфіденційні дані

РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВГО КОМПЛЕКСУ РАЙОНУ
2020 рік
у % до
2019 року

Показник

2018 рік
звіт

2019 рік
очікуване

2020 рік
прогноз

Валова продукція сільського господарства
в порівняльних цінах 2010 року, млн.грн.

393,2

490,4

500,9

102,1

168,6

102,1

*

361,9

487,9

497,6

*

3,7

3,4

3,3

*

273

296

309

104,4

олійні культури - всього:

70

68

70

102,9

у т.ч. соняшник

55

60

62

103,3

у % до попереднього року
у тому числі: рослинництво, млн.грн.
тваринництво, млн.грн.
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції, тис.тонн
зернові культури
цукрові буряки
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картопля

-

-

-

-

овочі

-

-

-

-

баштанні культури

-

-

-

-

плоди та ягоди

-

-

-

-

у живій вазі

0,29

0,12

0,1

-

у забійній вазі

0,10

0,07

0,05

-

молоко

0,9

0,9

0,8

114

яйця, млн.шт

0,04

0,01

0,01

-

-

-

227,5

228,6

228,6

15,4

15,7

15,7

1

1

2

+1

2

-

-

-

32,7

-

-

-

70

70

70

-

58

58

58

-

-

-

-

-

реалізація худоби та птиці:

вовна, у фізичній масі, тонн
Виплачено орендної плати за земельні
частки (паї), млн.грн.
Розмір орендної плати за земельні частки
(паї), %
Кількість сімейних ферм (міні-ферм) та
сільськогосподарських заготівельнозбутових кооперативів, одиниць
Кількість впроваджених інвестиційних
проектів, одиниць
На загальну суму, тис.грн.
Кількість сільськогосподарських
підприємств всього, одиниць
в тому числі: фермерських господарств
Кількість господарств, що мають
сертифікат з органічного виробництва,
одиниць

-

ПОКАЗНИКИ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЕКТІВ
ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА, СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
ЗА РАХУНОК УСІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ
Перелік об’єктів
Загальна площа житла, зданого в експлуатацію,
всього (тис. кв. метрів загальної площі)
Заклади загальної середньої освіти, всього
(уч. місць)
Заклади дошкільної освіти, всього (місць)
Амбулаторно-поліклінічні заклади, всього
(відв./зміну)

2019 рік
очікуване*

2020 рік
прогноз*

500 м2

550 м2

-

-

-

-

-

60/2

Спортивні заклади, всього (відв./добу)
* показники введення в експлуатацію об’єктів наведені при умові необхідного
фінансування і можуть бути додатково уточнені
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ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Показник

2018/2019
звіт

Кількість закладів – всього,
7
одиниць
Кількість учнів у закладах – всього,
0,435
тис. осіб
Середня наповнюваність класів –
12,1
всього, учнів
Кількість педпрацівників (з
сумісниками) – всього, тис.
0,089/100
осіб/відсоток від потреби
Кількість учнів на одного учителя –
4,9
всього
Кількість малокомплектних шкіл
4
Кількість опорних шкіл
Кількість філій опорних закладів
Кількість учнів в опорних закладах
Кількість шкільних автобусів
4/80
(% від загальної потреби)
Кількість учнів, що довозяться
85
шкільними автобусами
Кількість класів з інклюзивним
5
навчанням
Кількість учнів з інклюзивною
7
формою навчання
Кількість створених інклюзивноресурсних центрів

2019/2020
очікуване

2020/2021
прогноз

2020 рік
у % до 2019
року

7

7

100

0,43

0,435

101

11,9

12,1

102

0,089/100

0,089/100

100

4,8

4,9

102

4
-

4
-

100
-

4/80

4/80

100

90

90

100

5

5

100

7

7

100

-

-

-

ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Таблиця 9
2020 рік
у % до 2019
року

2018/2019
звіт

2019/2020
очікуване

2020/2021
прогноз

Кількість випускників 11 класів

21

26

32

123

Кількість випускників 9 класів

34

34

38

112

-

-

-

-

22

18

21

117

Показник

у тому числі:
Продовжують навчання у 10
класах закладів загальної
середньої освіти
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МЕРЕЖА ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ

2018 рік
звіт

2019 рік
очікуване

2020 рік
прогноз

2020 рік
у % до
2019 року

13

13

13

100,0

У них місць, одиниць

1200

1200

1200

100,0

Кількість дітей, які перебували у
закладах, осіб

1070

1070

1070

100,0

Стадіони, одиниць

2

2

2

100,0

Спортивні зали площею не менш як
162 м2, одиниць

11

11

11

100,0

-

-

-

-

Спортивні майданчики всього,
одиниць

84

84

84

100,0

в тому числі зі штучним покриттям,
одиниць

2

3

3

100,0

Кількість підприємств, установ,
організацій, де проводяться
фізкультурно-оздоровча робота,
одиниць (без урахування кількості
загальноосвітніх, професійнотехнічних та вищих навчальних
закладів)

20

20

20

100,0

Кількість дитячо-підліткових
фізкультурно-спортивних клубів за
місцем проживання населення,
одиниць

-

-

-

-

Кількість дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, спеціалізованих
дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
шкіл вищої спортивної
майстерності, одиниць

1

1

1

100,0

Показник
Кількість дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку, які
працювали влітку, одиниць

Плавальні басейни, одиниць
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ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ
2018 рік
звіт

2019 рік

2020 рік
прогноз

2020 рік
у % до
2019 року

22

10

10

100

Книжковий фонд бібліотеки,
тис. примірників

249554

111489

112500

101

Кількість читачів, тис. чоловік

12964

5052

5004

99

21

10

10

100

Кіноустановки з платним показом,
тис. одиниць

-

-

-

-

Відвідуваність населенням кіносеансів
з платним показом, тис. чоловік

-

-

-

-

Музеї, одиниць

2

2

2

100

3020

3080

3100

101

1

1

1

1

0,099

0,105

0,110

104

Показник
Масові та універсальні бібліотеки,
одиниць

Заклади культури клубного типу,
одиниць

Відвідуваність музеїв населенням,
тис. чоловік
Школи естетичного виховання
(дитячі музичні школи, мистецтв,
художні, хореографічні), одиниць
у них учнів, тис.чоловік

79

ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я
2018 рік
звіт

2019 рік
очікуване

2020 рік
прогноз

2020 рік у
% до 2019
року

321,3

329,7

337,2

102,3

Хвороби системи кровообігу

30,9

29,2

32,1

109,9

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії
зовнішніх причин

75,8

73,6

73,9

100,4

Злоякісні новоутворення

4,5

4,8

5,0

104,2

Активний туберкульоз

0,7

0,8

0,7

87,5

Хвороби органів дихання

97,3

95,1

98,4

103,5

Хвороби органів травлення

8,7

9,5

9,1

95,8

Смертність
населення
за
основними
причинами на 1 тисячу населення, всього

17,9

18,3

18,0

98,4

Хвороби системи кровообігу

12,8

11,0

10,0

90,9

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії
зовнішніх причин

1,4

1,0

1,1

110

Новоутворення

2,7

3,2

3,2

100

-

-

-

-

Смертність дітей до 1 року життя на 1 тисячу
живонароджених

-

-

-

-

Кількість центрів ПМСД, всього по району
(місту)

1

1

1

100

Відсоток закладів первинної ланки, які стали
комунальними
некомерційними
підприємствами, всього по району (місту)

100

100

100

*

Відсоток
закладів,
що
надають
спеціалізовану медичну допомогу, які стали
комунальними
некомерційними
підприємствами, всього по району (місту)

100

100

100

*

Відсоток охоплення населення наглядом
лікарів первинної ланки

100

100

100

*

Кількість декларацій, укладених з лікарями
первинної ланки, шт.

10480

13464

16807

124,8

Відсоток населення, що підписали декларації
з лікарями первинної ланки

54,5

70,4

87,9

*

Показник
Захворюваність населення
населення (первинна), всього

на

1 тисячу

у тому числі:

у тому числі:

Материнська смертність
живонароджених

80

на

1

тисячу

Сума коштів місцевих бюджетів, освоєних на
ремонт та будівництво закладів медицини,
млн.грн

1,0

0,5

1,0

150

Кількість відремонтованих (побудованих,
реконструйованих) медичних установ, шт.

1

1

1

100

Кількість
придбаних
автомобілів
(автомобільних пересувних комплексів), шт.

0

0

0

0
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Бюджет розвитку району на 2020 рік
№
з\п

1
1.
2.
3.
4.
5.

Найменування об’єктів

2
Заміна водопровідної мережі с.
Дмитрівка
Заміна водопровідної мережі с.
Калинівка
Будівництво водогону в селі
Базилівщина
Заміна водопроводу с. Абрамівка
Впровадження
сучасних
енергозберігаючих технологій в
Кошманівському НВК «ЗНЗ І-ІІІ
ступенів –ДНЗ»
Разом

Загальний обсяг
фінансування у
2020 році,
тис.грн.
3
100,0

Державний бюджет
4
-

Джерела фінансування у 2020 році,
тис.грн.
Місцевий
Кошти
бюджет
підприємств
5
6
100,0
-

Інші
7
-

100,0

-

100,0

-

-

2000,0

-

2000,0

-

-

500,0
1997,07

-

500,0
1797,07

-

200,0

4697,07

-

4497,07

-

200,0

ПЕРЕЛІК
територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається у 2020 році
№
п/п

Назва цільової програми

Коли і яким документом затверджена

1
1.

2
Програма розвитку первинної медико-санітарної
допомоги на засадах загальної практики
сімейної медицини на 2016-2020 роки
Програма
забезпечення
автотранспортом
Центру первинної медико-санітарної допомоги в
Машівському районі на 2016-2020 роки
Районна Комплексна програма соціального
захисту осіб з обмеженими фізичними
можливостями на 2013-2020 роки
Районна комплексна Програма «Турбота» на
2016-2020 роки

3
Затверджена рішенням 6 сесії сьомого
скликання Машівської районної ради
№ 58 від 24 лютого 2016 року
Затверджена рішенням 6 сесії сьомого
скликання Машівської районної ради
№ 58 від 24 лютого 2016 року
Рішенням № 253 21 сесії Машівської
районної ради 6 скликання
від
26.06.2013
Рішенням №50 6 сесії Машівської
районної ради 7 скликання
від
24.02.2016
Затверджена рішенням 28 сесії сьомого
скликання Машівської районної ради
від 28 лютого 2018 року
Затверджена рішенням 42 сесії сьомого
скликання Машівської районної ради
№ 608 від 16.10.2019 року.
Затверджена рішенням 31 сесії сьомого
скликання Машівської районної ради
№ 416 сесії 7 скликання від 20.06.2018
року.
Затверджена рішенням 21 сесії 7
скликання Машівської районної ради
від 19.07.2017 року
Затверджена рішенням 23 сесії 4
скликання Машівської районної ради

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Програма розвитку малого та середнього
підприємництва по Машівському району на
2018-2020 роки.
Відшкодування частини кредитів отриманих
населенням на впровадження енергоефективних
та енергозберігаючих заходів
Програма по поводженню з твердими
побутовими відходами по району
Програма розвитку індивідуального
житлового будівництва «Власний дім» на 20172021 роки
Районна програма «Питна вода України» на
2006-2020 роки

Відповідальні за реалізацію програми

4
Райдержадміністрація,
головний лікар Машівського ЦПМСД
Райдержадміністрація,
головний лікар Машівського ЦПМСД
Управління
соціального
населення райдержадміністрації

захисту

Управління
соціального
населення райдержадміністрації

захисту

Відділ економічного розвитку і торгівлі
РДА, районна, селищна, сільські ради,
районний центр зайнятості
Сектор
містобудування,архітектури
житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації
Сектор
містобудування,архітектури
житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації
Сектор
містобудування,архітектури
житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації
Сектор
містобудування,архітектури
житлово-комунального господарства та

10.

Районна екологічна програма на 2012-2021 роки

11.

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на
2016-2020 роки

12.

Районна
цільова соціальна Програма
«Шкільний автобус» на 2017 – 2022 роки

13.

Районна Програма розвитку закладу охорони
здоров’я
вторинного
рівня
Машівська
центральна районна лікарня) на 2016-2020 роки
Районна комплексна програма соціального
захисту осіб з особливими потребами, ветеранів
війни, учасників антитерористичної операції на
2015-2020 роки
Програма
фітосанітарних
заходів
щодо
боротьби з амброзією полинолистою та
ліквідації регульованих шкідливих організмів на
території Машівського району на 2018-2022роки
Програма "Вшануймо людину" на 2016-2020
роки

14.

15.

16.

17.

Комплексна програма профілактики злочинності
на 2016-2020 роки,

18.

Районна Програма роботи з обдарованою
молоддю на 2017 – 2020 роки

19.

Програма національно-патріотичного виховання
дітей та молоді у Машівському районі на 2017 –
2020 роки
Районна Програма забезпечення пожежної
безпеки на період 2016-2020 року

20.

від 03.11.2005
Затверджена рішенням 11 сесії 6
скликання Машівської районної ради
від 08.02.2012
Рішення
шостої
сесії
сьомого
скликання Машівської районної ради
№ 61 від 24.02.2016 р.
Рішення сімнадцятої сесії сьомого
скликання Машівської районної ради
від 22.02.2017р. №193
Затверджена рішенням 6 сесії сьомого
скликання Машівської районної ради
від 24 лютого 2016 року
Рішення сесії шостого скликання
Машівської
районної
ради
від
22.04.2015 р.

будівництва райдержадміністрації
Сектор
містобудування,архітектури
житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації
Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації
Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації
Райдержадміністрація,
головний лікар Машівської ЦРЛ
Машівський районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

Затверджена рішенням
Машівської Відділ
агропромислового
районної ради від 20 липня 2018року райдержадміністрації
№ 430
Затверджена рішенням 7 сесії 7
скликання Машівської районної ради
від 20.04.2016 №72
Затверджена рішенням 6 сесії 7
скликання Машівської районної ради
від 24.02.2016 № 53
Рішення сімнадцятої сесії сьомого
скликання Машівської районної ради
від 22.02.2017р.№ 195
Затверджена рішенням сімнадцятої
сесії сьомого скликання Машівської
районної ради від 22.02.2017р.№ 194
Затверджена рішенням 6 сесії 7
скликання Машівської районної ради

розвитку

райдержадміністрація
райдержадміністрація,
відділення поліції ГУНП

Машівське

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації
Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації
ДНС

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Цільова
соціальна
програма
розвитку
цивільного захисту Машівського району на 2016
– 2020 роки
Програма розвитку засобів масової інформації в
Машівському районі на 2016-2020 рки

від 24.02.2016 № 55
Затверджена рішенням 6 сесії 7 Райдержадміністрація
скликання райради від 24.02.2016 №56
Затверджена рішенням 4 сесії 7
скликання Машівської районної ради
від 24.12.2015 № 30
Затверджена рішенням 4 сесії 7
скликання Машівської районної ради
від 24.12.2015 № 32
Затверджена рішенням шостої сесії
сьомого скликання
Машівської
районної ради від 24 лютого 2016 року
Затверджена рішенням
35
сесії
Машівської районної ради від 20.11.
2018року № 481

Програма підтримки діяльності Машівської
районної організації ветеранів на 2016-2020
роки
Районна Програма розвитку закладу охорони
здоров»я
вторинного
рівня
Машівська
центральна районна лікарня на 2016-2020 роки
Районна програма фінансової підтримки
Комунального некомерційного підприємства
«Машівська центральна районна лікарня»
Машівської районної ради Полтавської області
на 2018-2020 роки
Програма розвитку первинної медико-санітарної Затверджена рішенням шостої сесії
допомоги на засадах загальної практики сьомого скликання
Машівської
сімейної медицини на 2016-2020 роки
районної ради № 58 від 24 лютого
2016 року .
Програма
забезпечення
автотранспортом Затверджена рішенням шостої сесії
Центру первинної медико-санітарної допомоги в сьомого
скликання
Машівської
Машівському районі на 2016-2020 роки.
районної ради № 58 від 24 лютого
2016 року
Програма для використання в амбулаторних та Затверджена рішенням
31
сесії
побутових умовах на 2018-2021рр.забезпечення Машівської районної ради сьомого
інвалідів технічними та іншими засобами скликання тридцять першої сесії № 413
медичного призначення
від 20.06.2018р.
Програма "Місцеві стимули для медичних Затверджена рішенням
31
сесії
працівників первинної ланки на 2018-2021рр."
Машівської районної ради сьомого
скликання тридцять першої сесії № 414
від 20.06.2018р.

Райдержадміністрація
Районна організація ветеранів
Райдержадміністрація,
ЦРЛ.

головний

лікар

Райдержадміністрація, головний
КНП «Машівська ЦРЛ» МРР ПО

лікар

Райдержадміністрація, головний лікар
Машівського ЦПСМД .
Райдержадміністрація,
головний лікар Машівського ЦПСМД .
Райдержадміністрація, головний лікар
КНП МР ЦПСМД МРР ПО
Райдержадміністрація, головний лікар
КНП МР ЦПСМД МРР ПО

ПЕРЕЛІК
проектів розвитку району, реалізація яких передбачається у 2020 році
№
з\п

1
1.1
2.1

2.2.

2.3.

3.1

4.1

Назва проекту

Загальний
обсяг
фінансування у 2020 р.,
тис. грн.

Джерела фінансування у 2020 році, тис. грн.
Економічний (соціальний) ефект
від реалізації проекту
Державний Обласний
Бюджети
Інші
бюджет
бюджет
міст,
джерела
районів,
селищ, сіл
тощо
2
3
4
5
6
7
8
1. Інвестиційні програми (проекти), що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку
2. Проекти реалізація яких передбачається за рахунок залучення міжнародної техщлщнічної допомоги
Угода мерів
(Михайлівська
сільська
ОТГ,
Машівська селищна ОТГ)
Фонд
«Регіональний
центр
економічних
досліджень
та
підтримки бізнесу»
(Михайлівська сільська ОТГ)
U-LEAD з Європою (Михайлівська
1500,0
1500,0
Обладнан
Створення ЦНАП, надання
сільська ОТГ)
та
ня та
адміністративних прослуг
обладнання і
технічна
населенню Михайлівської ОТГ
технічна
допомога
допомога
3. Проекти обласного конкурсу розвитку територіальних громад Полтавської області
Впровадження
сучасних
1997,07
600,0
1197,07
200,0
Впровадження енергозберігаючих
енергозберігаючих технологій в
заходів, створення комфортних
Кошманівському НВК «ЗНЗ І-ІІІ
умов для навчання та якісного
ступенів –ДНЗ»
освітнього середовища дітей.
4. Інші проекти
-

