Виконання програми соціально-економічного
розвитку району за 2014 рік
Фінанси
До державного бюджету зібрано податків в сумі 329,9 млн. грн., що
більше порівняно з 2013 роком на 65,6 %, план виконано на 90,9 %. До
місцевого бюджету надійшло платежів на загальну суму 58,7 млн. грн. (з
урахуванням обласного бюджету),
чим забезпечено виконання
розрахункової бази зі збору платежів до місцевого бюджету на 136,2 %. В
порівнянні з аналогічним періодом
минулого року збільшились
надходження на 12,6 % .
Надійшло коштів із сплати єдиного соціального внеску 84,1 млн.грн.
при плані 76,9 млн.грн. доведений план виконано на 109,3 %.
Промислова політика
Обсяг реалізованої промислової продукції складає 1044,1 млн. грн.,
темп росту порівняно з 2013 роком 80,6 %. Питома вага району в обсязі
реалізованої промислової продукції Полтавської області – 1,3 %.
Житлова політика та інвестиції
В 2014 році в районі введено в експлуатацію 502 м. кв. житла, що на
1058 м. кв. або на 67,8 % менше, ніж у 2013 році.
Розвиток агропромислового комплексу
В 2014 році сільськогосподарськими підприємствами району проведено
значний обсяг робіт. Урожай ранніх зернових культур зібрано на площі 8925
га. Отримано валовий збір зерна по всіх категоріях господарств 36445 тонн.
Середня урожайність становить 40,8 ц/га.
Під урожай 2015 року господарствами району посіяно озимих зернових
культур на площі -10252 га.
З метою збереження родючості грунтів під урожай сільськогосподарських
культур в 2014 році внесено 5203 тонн діючої речовини мінеральних добрив,
на удобрену площу 56 тис.га. Органічних добрив внесено 7,1т.т на площу
430га.
В господарствах району вироблено м’яса – 258 тонн, надоєно 1786 тонн
молока, вироблено 54,1 тис. штук яєць.
Однією із основних частин доходу сільських жителів становить орендна
плата за надані у користування земельні ділянки.
Сума нарахованої орендної плати за користування землею, згідно
договорів оренди, по сільськогосподарських підприємствах та фермерських
господарств району становить 90,9 млн.грн. Фактично за 2014 рік виплачено
93,2 млн.грн., що становить 102,4 % від нарахованої суми.
Середньомісячна заробітна плата в сільському господарстві склала за
2014 рік 3599 грн., проти 2013 року зросла на 10,7 % (3250 грн.).

В 2014 році
сільгосптоваровиробниками району придбано
ґрунтообробну техніку іноземного виробництва на суму 209,9 тис.грн.
Розвиток підприємництва
Зареєстровано 63 фізичних особи - підприємці. Відкрито 6 магазинів, в
тому числі 3 в сільській місцевості. З метою розвитку підприємництва на
території району, створення нових робочих місць та підвищення рівня
зайнятості населення надано одноразову допомогу для започаткування
власної справи 12 безробітним на загальну суму 249,9 тис. грн.
Освіта
Існуюча мережа освітніх закладів забезпечує доступність громадянам
району для отримання якісної освіти. З початку нового 2014-15 навчального
року у школах району навчається 1591 дитина. Крім того, 51 особу залучено
на навчання до Машівської вечірньої (змінної) ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів. На даний
час усі діти шкільного віку охоплені навчанням. У дошкільних навчальних
закладах району виховуються 562 дітей. Усі діти 5-річного віку, охоплені
суспільним дошкільним вихованням.
Проводилася робота по оздоровленню дітей. У всіх загальноосвітніх
школах працювали пришкільні табори, в яких відпочили 915 дітей, з них 850
в таборах з денним перебуванням і 65 в таборах праці і відпочинку. Всього
на відпочинок та оздоровлення дітей виділено з місцевих бюджетів 120,6 тис.
гривень, спонсорських коштів – 31,2 тис. гривень, батьківська плата склала
49,7 тис. гривень. Протягом ІV кварталу 4 дітей направлено на оздоровлення
та відпочинок до ДПУ «УДЦ «Молода Гвардія».
Із районного бюджету виділено 20 тис. грн. для придбання новорічних
подарунків для учнів 1-4 класів та дітей дошкільного віку навчальновиховних комплексів.
За рахунок бюджету району учні 1-4 класів, 52 дітей з малозабезпечених
сімей, 32 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
тубінфіковані, 23 дітей переселенці з Донецької та Луганської областей, 22
дітей, батьки яких перебувають в АТО, харчуються безкоштовно.
Належна увага приділяється комп’ютеризації загальноосвітніх
навчальних закладів. У цьому навчальному році в школах району працює 198
персональних комп’ютерів та 37 портативних. Усі навчальні заклади
підключено до мережі Інтернет.
За 2014 рік профорієнтаційними послугами охоплено 15 шкіл району
щодо подальшого професійного навчання і працевлаштування та надано
районним центром зайнятості школярам 711 профінформаційних послуг.
На виконання Державної програми «Шкільний автобус» забезпечено
підвезення до місця навчання та додому 270 учнів та 38 педагогічних
працівників з 28 населених пунктів
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 2014 рік кількість відвідувань по Машівській амбулаторії складає 28356, сільським АЗПСМ-11745, ФАПах-20750.
Проведена підготовка сестер медичних за спеціалізацією загальної
практики сімейної медицини, підготовлено 10 медичних сестер, та 1 лікар
ЗПСМ.
Розгорнуто 30 ліжок денного стаціонару, на яких проліковано – 1309
хворих.
Продовжується вирішення питання укомплектування амбулаторій
загальної практики сімейної медицини лікарями ЗПСМ. В 2014 році
зараховано 2 лікарі-інтерни, які в подальшому будуть працювати в
Н.Тагамлицькій та Андріївській АЗПСМ.
Стаціонарну медичну допомогу населенню району надає Машівська
ЦРЛ на 108 ліжках. Проведено 34 485 ліжко- днів.
Продовжується робота по укомплектуванню медичними працівниками
ЦРЛ. У 2014 році укладено 7 договорів із середнім медичним персоналом
на 3 роки та один договір на стажування з лікарем- інтерном.
На відшкодування за медикаменти по пільгових та безкоштовних
рецептах лікарів у 2014 році профінансовано 19,8 тис.грн.
На виконання регіональних програм та комплексних заходів з охорони
здоров’я за рахунок районного бюджету по Машівській ЦРЛ витратили 31,2
тис.грн в т.ч.
по програмі протидії захворюванню на туберкульоз 8,0
тис.грн; профілактики ВІЛ інфекції -2,5 тис.грн; «Цукровий діабет» -5,5
тис.грн.; програма розвитку донорства крові та її компонентів - 6,0тис.грн.;
програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб 2,0 тис.грн, програма боротьби з онкологічними захворюваннями - 6,8
тис.грн.
Розвиток трудового потенціалу та формування ринку праці
За оперативними даними станом на
1.01.2015 року загальна
заборгованість із виплати заробітної плати по підприємствах, які звітуються
до районного відділу статистики становить 124,2 тис.грн.
Постійно проводиться моніторинг стану виплати заробітної плати на
підприємствах усіх форм власності з урахуванням виплати поточної
заробітної плати відповідно переліку підприємств, які звітуються до органів
статистики.
Проведено засідань районної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної
плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат – 12, заслухано звіти керівників
підприємств-боржників - 3.

Протягом 2014 року в районі на новостворені робочі місця
працевлаштовано 140 чол., що становить 104 % від завдання.
Працевлаштовано незайнятих безробітних громадян на вільні та
новостворені робочі місця 841.
За направленням центру зайнятості проходили професійне навчання,
перенавчання та підвищення кваліфікації 325 безробітних.
За 2014 рік укладено 18 договорів на проведення оплачуваних
громадських робіт та створено 160 робочих місць. Фактично брало участь у
оплачуваних громадських роботах 89 осіб. Витрачено коштів на організацію і
проведення громадських робіт, усього – 224,9 тис. грн. Для виконання робіт
тимчасового характеру на сільськогосподарських підприємствах району
створено 369 тимчасових робочих місць, та направлено на роботи
тимчасового характеру 369 безробітних.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника складає за 2014
рік 3481 гривню, порівняно з 2013 роком ріст становить 15,1 %.
Соціальний захист
В 2014 році виплачено державних соціальних допомог всього на суму
19,4 млн.грн.
Субсидії на житлово-комунальні послуги призначено 631 сім’ї на суму
716,6 тис.грн., профінансовано 481,6 тис.грн. Середній розмір субсидії на
житлово-комунальні послуги складав 248,30 грн.
В районі користується пільгами з оплати житлово-комунальних послуг
3310 осіб пільгових категорій населення. Всього профінансовано за рахунок
субвенції з державного бюджету за надані пільги 2183,0 тис.грн., в т.ч.
погашено заборгованість минулих років на суму 55,9 тис.грн.
За рахунок державних коштів видано 46 технічних засобів реабілітації
39 інвалідам на суму 244,1 тис.грн.
Санаторно-курортним лікуванням скористалися 26 інвалідів.
Структурними підрозділами територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) надається
48 видів
різноманітних послуг. За 2014 рік надано послуг 3013 пенсіонерам та
інвалідам, в т.ч. 597 інвалідам, серед яких 17 інвалідів Великої Вітчизняної
війни.
Культура
Протягом 2014 року у закладах культури району - будинках культури,
клубах, бібліотеках, музеях, дитячій школі естетичного виховання 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
свят (23 свята).
В районному будинку культури спільно з відділом освіти було
проведено дитячий фестиваль обдарованої молоді „Веселка”, відзначено 20-

річчя зразкового ансамблю народного танцю «Відродження», проведено
захід до 200-річного ювілею Тараса Григоровича Шевченка «На струнах
кобзаревої душі»,
концерт для ветеранів, учасників бойових дій,
присвячений Дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні, організовано
благодійний концерт для демобілізованих військових у військовій частині
А0312 в
с. Селещина-1, проведено урочистий концерт з нагоди Дня
Незалежності України, до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних
репресій проведено захід «Свічка плакала в скорботі» тощо. Учасники
художньої самодіяльності приймали участь в конкурсі за межами району,
зокрема у м. Карлівка на обласному святі «Воскресни, Писанко!». Учні
дитячої школи естетичного виховання прийняли участь в обласних
конкурсах, провели звітний концерт учнів школи.
У народних музеях району організовувалися виставки фотографій,
документів та архівних матеріалів, проведено ряд екскурсій для школярів та
жителів селища. В бібліотечних закладах району проведено тематичні
виставки, години скорботи, організовано виставки-реквієми, бесіди-диспути,
бібліографічні огляди, ранки, літературно-тематичні вечори.

