Програма соціально – економічного розвитку Машівського району на 2013
рік затверджена рішенням вісімнадцятої сесії шостого скликання № 217
від 25 грудня 2012 року.
Фінанси
До державного бюджету зібрано податків в сумі 199,2 млн. грн., що
більше попереднього року на 16,4 %, план виконано на 97,3%. До місцевого
бюджету надійшло платежів на загальну суму 52,2 млн. грн. (з урахуванням
обласного бюджету), чим забезпечено виконання розрахункової бази зі збору
платежів до місцевого бюджету на 109,4 %. В порівнянні з аналогічним
періодом минулого року зменшились надходження на 6,1 % .
Надійшло коштів із сплати єдиного соціального внеску 79,6 млн.грн.
при плані 82,7 млн.грн. доведений план виконано на 96,2 %.
Промислова політика
Обсяг реалізованої промислової продукції складає 523,5 млн. грн.,
темп зниження порівняно з відповідним періодом минулого року 12,6 %.
Житлова політика та інвестиції
У соціальній сфері індивідуальними забудовниками району введено в
експлуатацію 12 будинків загальною площею 1546 кв.м, що на 25 % більше
попереднього року.
Розвиток агропромислового комплексу
В 2013 році сільгоспвиробниками району обмолочено зернових та
зерновобобових культур - 39,1 тис.га., намолочено 248,3 тис.т., при
урожайності 63,5 ц/га.
Посіяно озимих на зерно – 7473 га.
У 2013 році сільгосптоваровиробниками району придбано 15 одиниць
сільськогосподарської техніки на суму 4564,7 тис. грн. з них 12 – вітчизняної
на суму 1386,4 тис. грн..та 3 – іноземної на суму 3178,3 тис. грн.
Рівень орендної плати за земельні частки (паї) по Машівському району
становить 8,5%. Виплачено орендної плати за землю 85301,89 тис. грн., що
становить від загальної суми 108 %.
В 2013 році по Машівському району впроваджено інвестиційні проекти:
- «Приймальне відділення зерна з автотранспорту із встановленням
зерносушарки » (ТОВ «Компанія ФАРМКО» с.Першотравневе). Вартість
проекту – 2530,2 тис.грн., потужність зерносушарки 60 тонн за годину,
створено 20 нових робочих місць.
- Проведено технічне переоснащення цеху з переробки цільного молока ПСГ
"Світанок". Вартість проекту 196,0 тис.грн. Потужність виробництва 12 тонн
на добу. Створено 18 нових робочих місць.
Розвиток підприємництва

Зареєстровано 47 фізичну особу - підприємця. Відкрито 5 магазинів, в
тому числі 3 в сільській місцевості. РЦЗ надана одноразова допомога 9
фізичним особам для започаткування власної справи на суму 152,1 тис. грн.
Освіта
Усі учні шкільного віку охоплені навчанням. В 2013-2014 навчальному
році їх навчається 1598. Збільшено відсоток охоплення дітей дошкільним
суспільним вихованням з 87% до 92%. Діти п’ятирічного віку 100% охоплені
дошкільною освітою.
В 2013 році створено 2 навчально-виховні комплекси :
Малонехворощанський та Сахнівщинський.
Замінено вікна на енергозберігаючі у Андріївській ЗОШ І-ІІ ст. та
Малонехворощанському НВК «ЗНЗ-ДНЗ», переобладнано опалювальні котли
у Базилівщинській та Михайлівській школах, придбано автобус за кошти
Державного бюджету 382,0 тис. грн. для Новотагамлицького НВК «ЗНЗДНЗ». Зроблено капітальний ремонт опалення, водовідведення та каналізації
у Дмитрівській та Михайлівській школах, Ряськівському НВК «ЗНЗ-ДНЗ».
Крім того, суттєво оновлено технологічне обладнання харчоблоків.
Придбано 5 морозильних камер, 2 електроплити, 3 електронагрівачі.
Успішно реалізується в районі програма «Шкільний автобус». До місця
навчання та додому підвозиться 344 учнів та 38 педагогічних працівників.
Значна увага була приділена оздоровленню школярів. Влітку 2013 року
в таборах з денним перебуванням та таборах праці і відпочинку відпочили
1436 дітей, що становить 86,2 % від загальної кількості. На відпочинок було
залучено 362,5 тис.грн., з них 231,0 тис.грн. – з районного та сільських
бюджетів. Оздоровлено в позаміських таборах 34 учні.
Охорона здоров’я
Продовжувалась робота по виконанню заходів, спрямованих на
пріоритетний розвиток охорони здоров’я матерів і дітей, профілактику
соціально - небезпечних хвороб, заходів, спрямованих на удосконалення
первинної медико-санітарної допомоги, раціональне використання наявних
ресурсів галузі.
За кошти бюджету розвитку було придбано автомобіль УАЗ вартістю –
164,9 тис. грн. в Машівську амбулаторію .
За благодійні кошти було придбано в Михайлівську та Ряськівську
АЗПСМ
2 – електрокардіографи загальною вартістю -22,8 тис.грн, ЕКГ
комплекс в Ряськівську АЗПСМ вартістю – 9,6 тис.грн., прилад Reflotron Plus
вартістю 36,5 тис.грн. та інше медичне обладнання вартістю – 7,2 тис.грн.
Вирішено питання укомплектування лікарями Машівської ЦРЛ–
невропатологом, онкологом, хірургом. Укладено 7 договорів на роботу
терміном не менше 3-років.

На відшкодування за медикаменти по пільгових та безкоштовних
рецептах лікарів фактично використано по ЦРЛ 14,6 тис.грн. На виконання
регіональних програм та комплексних заходів з охорони здоров»я за рахунок
районного бюджету по Машівській ЦРЛ витратили 41,7 тис.грн.
Проведено заміну вікон та дверей в приміщеннях Машівської
центральної районної лікарні та закладів охорони здоров’я.
Розширено терапевтичне відділення Машівської ЦРЛ та проведено
капітальний ремонт відділення на суму 250 тис.грн.
Розвиток трудового потенціалу та формування ринку праці
Середня заробітна плата одного штатного працівника району
залишається досить високою і складає 2931грн., що в 2,4 рази перевищує
законодавчо встановлений прожитковий мінімум для працездатної особи
(1218 грн.), порівняно з 2012 роком ріст на 5,8 %.
За оперативними даними станом на
1.01.2014 року загальна
заборгованість із виплати заробітної плати по підприємствах, які звітуються
до районного відділу статистики становить 79,8 тис.грн. (Полтавська філія
ДП «Центр сертифікації та експертизи сортів та садивного матеріалу»),
станом на 29.01.2014 року заборгованість складає 47,6 тис. грн.
Протягом
2013 року в районі на новостворені робочі місця
працевлаштовані 154 чол., що становить 110 % від завдання . Зокрема в
розрізі галузей економіки: сільське господарство –16, переробна
промисловість – 15, будівництво – 2, оптова й роздрібна торгівля –88, готелі
та ресторани – 4, транспорт і зв’язок – 11, охорона здоров»я та соціальна
допомога – 7, державне управління - 3, колективні та громадські послуги – 8.
Із них створено: у юридичних осіб – 22 робочих місця, для найманих
працівників у фізичних осіб-підприємців –85, для фізичних осіб підприємців
– 47.
Працевлаштовано на вільні та новостворені робочі місця 864
безробітних громадян.
Соціальний захист
В 2013 році виплачено державних соціальних допомог різних відів
всього на суму 16,8 млн.грн.
Субсидій на житлово-комунальні послуги призначено 492 сім»ям на
суму 480,5 тис.грн
В Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги по
району занесені дані на 6636 чол. пільговиків.
В районі користується пільгами з оплати житлово-комунальних послуг
3360 особи пільгових категорій населення. Всього профінансовано за
рахунок субвенції з державного бюджету за надані пільги 2,6 млн.грн.

За рахунок державних коштів було видано інвалідам технічних засобів
реабілітації протягом звітного періоду - 140.
Санаторно-курортним лікуванням
в 2013 році скористалися 33
інваліди.
На сьогоднішній день структурними підрозділами територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надається
48 видів різноманітних послуг. За 2013 рік надано послуг 3013 пенсіонерам
та інвалідам. Натуральну допомогу отримали 257 чол. на загальну суму 6,0
тис.грн.
Культура
Протягом 2013 року закладами культури району - будинками культури,
бібліотеками, музеями, були організовані та проведені культурно-мистецькі
заходи, урочистості, святкові концерти, мітинги, тематичні екскурсії,
книжкові виставки, уроки мужності, бесіди, усні журнали та інші заходи по
відзначенню державних, календарних та професійних свят (понад 39).
В районному будинку культури було проведено обласний огляд народної
творчості «Квітуй, прекрасна батьківська земля!», звітний концерт дитячої
школи естетичного виховання.
Зразковий ансамбль народного танцю «Відродження», народний
вокальний ансамбль «Славяне» та ансамбль «Криниченька» Кошманівського
СБК стали дипломантами фестивалів за межами країни та області.
Художня самодіяльність району, зокрема колективи Базилівщинського,
Кошманівського, Михайлівського, Машівського будинків культури,
приймали участь в концерті та презентації району на Сорочинському
ярмарку в Великих Сорочинцях.
Проведена Всеукраїнська культурно-мистецька акції „Майстри
мистецтв України — трудівникам села”. Машівський районний будинок
культури приймав учасників Полтавської обласної філармонії.

