ГРЕБІНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Довідка

“Про підсумки економічного і соціального розвитку та виконання
бюджету району за 2017 рік ”
Підводячи підсумки економічного і соціального розвитку та виконання
бюджету району, слід відмітити, що в цілому народногосподарський
комплекс району розвивався в плані реалізації намічених пріоритетів.
За результатами оцінки діяльності районних державних адміністрацій
за 2017 рік Гребінківський район зайняв 2 місце серед 25 районів області,
за 2016 рік - 13.
Агропромисловий комплекс
Агропромисловий комплекс в районі є одним з джерел зайнятості
сільського населення. У сільськогосподарських підприємствах та
фермерських господарствах працевлаштовано 1,3 тис осіб.
Виробничою спеціалізацією Гребінківського району в галузі
рослинництва є виробництво зернових та технічних культур, в галузі
тваринництва – велика рогата худоба і свинарство.
Питома вага району в обсязі реалізованої сільськогосподарської
продукції Полтавської області складає 1,9%.
Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції за 2017 рік
склали 496,6 млн. гривень (у постійних цінах 2010 року). Забезпечено приріст
продукції на 15 відсотків до рівня минулого року.
Сільськогосподарськими підприємствами виробляється 81% продукції
рослинництва і 19% продукції тваринництва.
Загальна площа сільськогосподарських угідь (включаючи господарства
населення) 46,5 тис. га в тому числі: ріллі - 45,6 тис. га, пасовищ - 291 га. та
інше - 290 га. Сільськогосподарські підприємства використовують 32,6 тис.
га. (71 %), господарства населення 13,3 тис. га. (29%).
На даний час по Гребінківському району налічується під яблуневі сади
29,4 га. Також зростає інтерес до вирощування овочів.
До початку жнив було розроблено робочий план району по збиранню
зернових та зернобобових культур урожаю 2017 року, створений районний
штаб для надання допомоги с/г підприємствам в підготовці до збирання і
зберігання врожаю 2017 року, затверджено список відповідальних

працівників РДА та районних служб закріплених за господарствами району
на період збирання зернових та зернобобових культур.
Ранніх зернових обмолочено на площі 5583 га , протягом минулого
року площі посівів зменшились на 1251 га, намолочено 19937 тонн зерна, що
менше на 4432 тонн проти минулого року, з врожайністю 35,7 ц/га. Зниження
валового виробництва пов’язане зі складними погодними умовами, з них:
озима пшениця: обмолочено - 4184 га (менше на 1341 га), намолочено
– 15480 тонн (менше на 4962 тонн), урожайність - 37 ц/га;
ярий ячмінь: обмолочено - 1300 га (що на рівні минулого року),
намолочено – 4160 тонн (більше на 260 тонн), урожайність - 32 ц/га;
озимий ячмінь: обмолочено - 99 га (більше на 89 га), намолочено – 297
тонн (більше на 270тонн), урожайність - 30 ц/га;
Пізніх зернових культур, з них:
кукурудза на зерно: обмолочено - 15437 га (більше на 4137 га проти
минулого року); намолочено – 75000 тонн (більше на 18500 тонн),
урожайність - 50 ц/га;
соя: обмолочено - 4495 га (менше на 705 га проти минулого року);
намолочено – 8890 тонн (менше на 1510 тонн), урожайність - 20 ц/га;
цукровий буряк: викопано 262 га (менше на 188 га проти минулого
року); накопано – 9956 тонн (менше на 20059 тонн), урожайність - 380 ц/га;
сояшник: 5588 га ( менше на 2312 га проти минулого року);
намолочено – 11176 тонн (менше на 4624 тонн), урожайність - 20 ц/га.
Підготовлено ґрунту під посів озимих зернових культур на площі 5,9
тис. га. із запланованих 5,9 тис. га, що становить 100 %. Зяблевий обробіток
ґрунту проведено на площі 19700 га.
В сільськогосподарських підприємствах посіяно 4300 га озимої пшениці
на зерно, що більше на 116 га проти минулого року відповідного періоду,
озимого ячменю 100 га та 474 га озимого ріпаку.
У галузі сільськогосподарського виробництва району тваринництво є
тією галуззю, яка дає вагомий внесок до валового виробництва
сільськогосподарської продукції .
За 12 місяців 2017 року господарствами району вироблено 118617 ц
молока, що більше проти відповідного періоду минулого року на 8669 ц.
Середній надій на корову становить 7149 кг, що більше на 415 кг до
минулорічного показника. Виробництво м’яса в живій вазі становить 949
тонн, що менше на 480 тони до минулого року. Суттєве зниження
виробництва
м’яса в господарствах усіх форм власності в районі
найбільшим чином пов’язане з високою енергоємністю виробництва кормів
та погіршеною епізоотичною ситуацією (АЧС). Недостатня підтримка
державою галузі приватного тваринництва також сприяє подальшому спаду
обсягів виробництва тваринницької продукції.
З початку року реалізовано худоби на забій у живій вазі 11255 ц, що на
759 ц. більше проти минулого року.
В галузі тваринництва стабілізувалось поголів’я ВРХ, чисельність
якого становить 3779 голів. Постійно збільшується поголів’я ВРХ в ТОВ
«Мадег» та в ТОВ «Каміла».
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За 12 місяців 2017 р. укладено 11 кредитних угод по 9 господарствах
на суму 111,7 млн. грн., що відповідає показникам за аналогічний період
минулого
року.
Крім
того
комерційні
структури
надали
сільськогосподарським товаровиробникам району мінеральних добрив,
насіння та засобів захисту рослин на суму близько 42,4 млн. грн..
Середньозважена відсоткова ставка за кредитами –23,5%, але вона є
зависокою для сільгоспвиробників.
В районі намітився ріст основних якісних показників в системі
земельних орендних відносин. Середній розмір орендної плати від вартості
орендованої землі в районі становить 6,8 %. Сума нарахованої орендної
плати згідно договорів оренди на 2017 рік становить 76205,8 тис. грн.
На сьогоднішній день особисті селянські господарства потребують
підтримки у створенні умов для виробництва та збуту сільськогосподарської
продукції, забезпеченні її якості, відповідно до діючих стандартів,
запровадженні засобів малої механізації, підвищенні продуктивності і
генетичних якостей майбутнього маточного поголів`я худоби, шляхом
проведення штучного осіменіння спермою атестованих племінних бугаїв з
високим генетичним потенціалом.
Проблема інвестування та активізації інвестиційного процесу в
агропромисловому виробництві району набуває особливої актуальності.
Сільське господарство, на відміну від переробної промисловості АПК, з
ринкових позицій характеризується низькою інвестиційною привабливістю,
що обумовлено сезонністю виробництва, значними природно - кліматичними
ризиками, низькими закупівельними цінами на сільськогосподарську
продукцію, тощо. Тому проблему інвестування галузей сільського
господарства доцільно вирішувати шляхом створення інтегрованих
агропромислових формувань на основі розвитку кооперацій.
На сьогоднішній день особисті селянські господарства потребують
підтримки у створенні умов для виробництва та збуту сільськогосподарської
продукції, забезпеченні її якості, відповідно до діючих стандартів,
запровадженні засобів малої механізації, підвищенні продуктивності і
генетичних якостей майбутнього маточного поголів`я худоби, шляхом
проведення штучного осіменіння спермою атестованих племінних бугаїв з
високим генетичним потенціалом.
Сьогодні спостерігається тенденція зниження штучного осіменіння
маточного поголів’я в індивідуальному секторі. На даний час актуальним є
надання фінансової підтримки домогосподарствам, що прагнуть покращити
якість продукції та модернізувати власне виробництво, і для яких таке
виробництво є єдиним джерелом існування. В перспективі такі особисті
селянські господарства при збереженні та нарощенні поголів’я будуть мати
можливість трансформуватись, або у фермерські господарства сімейного
типу, або зареєструвати власне підприємництво, що в підсумку забезпечить
створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення,
покращення умов праці селян.
Для вирішення нагальних проблем АПК в районі відділом
агропромислового розвитку райдержадміністрації розроблена та затверджена
шостою сесією Гребінківської районної ради сьомого скликання від
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05.08.2016 року Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу
Гребінківського району за пріоритетними напрямками на період до 2020
року, яка спрямована на забезпечення стабільного та ефективного
функціонування агропромислового комплексу, соціальне відродження села,
впровадження досягнень науково-технічного прогресу, підвищення
продуктивності маточного поголів’я ВРХ в індивідуальному секторі району,
поновлення виробничого потенціалу сільського господарства, кооперації та
ефективної підприємницької діяльності.
Капітальні інвестиції
Протягом січня – грудня 2017 року підприємствами та організаціями
забудовниками району освоєно 178 млн. 49 тис. грн. капітальних інвестицій
(січень –грудень 2016 року - 118 млн. 10 тис. грн.), що складає 1,2 % до
загального обсягу інвестицій по області. В розрахунку на одну особу освоєно
7912,2 грн. капітальних інвестицій ( січень – грудень 2016 року – 5209,2
грн.).
Містобудування, архітектура та ЖКГ
В стадії розпочатого будівництва в районі перебуває 38 житлових
будинків індивідуальної забудови. В зв’язку з недостатністю коштів у
забудовників терміни будівництва житла значно подовжені. За 2017 рік
здано в експлуатацію 11 житлових будинків загальною площею 1160 кв. м.
Гребінківська міська рада передбачила видатки у місцевому бюджеті
на 2017 рік на виконання заходів місцевої програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства в сумі 850 тис.грн., на придбання
лічильників тепла 200,0 тис. грн. та на капітальні ремонти житлових
будинків 340 тис. грн..
Гребінківською райдержадміністрацією розроблена та затверджена 11
сесією районної ради 10.03.2017 Спільна
програма
відшкодування
відсоткових ставок за кредитами банків, наданих населенню та ОСББ
стосовно економії традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок
зменшення обсягу їх споживання, підвищення енергоефективності житлових
будинків, зокрема їх утеплення, модернізації і заміни котлів на більш
енергоефективні. Гребінківським відділенням "Ощадбанку" за 2017 рік
надано 57 кредитів для теплозбереження житлових будинків.
В Гребінківському районі на цей час без забезпечення природним газом
залишилися населені пункти двох сільських рад – Григорівської та
Стукаловської. За кошти районного бюджету виготовлена проектнокошторисна документація на будівництво підвідного та вуличних
газопроводів. Жителі с. Стукаловка та с. Михайлівка в 2014 році за власні
кошти побудували вуличні газові мережі довжиною майже 10 км, освоїли
кошти в сумі більше 0,6 млн.грн. Необхідно побудувати підвідний газопровід
високого тиску довжиною 12 км, кошторисною вартістю 5118 тис.грн.
Районною радою заплановані кошти для дольової участі в будівництві
підвідного газопроводу.
В м. Гребінці в житловому районі деповського селища, населення якого
забезпечується питною водою з шахтних колодязів по вул. Коцюбинського,
вул. Квіткова, вул. Патріотів, вул. Горького склалася негативна екологічна
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ситуація в водоносному горизонті по причині забруднення підземних вод
залишками паливо-мастильних матеріалів.
Гребінківською об’єднаною територіальною громадою виготовлена
проектно-кошторисна документація на будівництво артезіанської свердловини.
Виготовлена проектно-кошторисна документація на будівництво вуличних
водогонів по вул. Коцюбинського, вул. Квіткова, вул. Патріотів, вул. Горького
довжиною 2,0 км.. та розпочато їх будівництво.
Стукалівською сільською радою виділені кошти в сумі 25 тис.грн. для
реконструкції вуличного водогону в с. Стукалівка.
Завершено Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Магістральна
(від вул. Миру до вул. Кагамлика) в м.Гребінка загальною кошторисною
вартістю 1526,7 тис.грн.
На виконання програми економічного і соціального розвитку
Гребінківського району на 2017 рік, рішенням 12 сесії 7 скликання
Гребінківської районної ради від 19.05.2017 «Про внесення змін до районного
бюджету на 2017 рік», надано субвенцію спеціального фонду,
для
співфінансування капітального ремонту проїзної частини автомобільної
дороги
Т-24 - 10 «Т-24-09-Свічківка-Гребінка»
бюджету СлободоПетрівської сільської ради в сумі 700 тис.грн. ( в тому числі - 500 тис.грн. з
фонду розвитку території області).
Слободо-Петрівською сільською радою виготовлено проектнокошторисну документацію на капітальний ремонт
проїзної частини
автомобільної дороги Т-24 - 10 «Т-24-09-Свічківка-Гребінка» на суму 35
тис.грн .
Рішенням 16 сесії 7 скликання Гребінківської міської ради від 30.
05.2017 року «Про внесення змін до бюджету м. Гребінка на 2017 рік» на
фінансування капітального ремонту проїзної частини вул. Магістральна
направлено 500 тис.грн. з районного бюджету (кошти фонду розвитку
території області).
Гребінківською ОТГ проводяться роботи з поточного ремонту міських
вулиць, освоєно 900 тис.грн.
Виконання бюджету
За 2017 рік до зведеного бюджету Гребінківського району надійшло
доходів із врахуванням міжбюджетних трансфертів 317088,2 тис. грн. при
плані 306832,0 тис. грн., план виконано на 103,3%, або надійшло більше від
плану на 10256,2 тис. грн., в тому числі надійшло коштів по загальному
фонду 290363,9 тис. грн. (2016 рік 225604,5 тис. грн.) та по спеціальному
26724,3 тис. грн. (2016 рік 9304,3 тис. грн.) В порівнянні з 2016 роком
надходження збільшились на 91483,7 тис. грн.
За 2017 рік зведений бюджет району, без врахування міжбюджетних
трансфертів, забезпечено у сумі 105051,4 тис. грн., що складає 113,8% до
планових показників (92298,4 тис. грн.). В порівнянні з відповідним періодом
2016 року надходження збільшились на 23784,6 тис. грн.
За 2017 рік зведений бюджет району по доходах загального фонду,
без врахування трансфертів, виконаний на 106,4% (уточнені планові
показники – 90060,8 тис. грн., фактично надійшло 95852,6 тис грн.), сума
перевиконання становить 5791,8 тис. грн. Фактичні надходження доходів за
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2017 рік проти відповідного періоду 2016 року зросли на 21778,8 тис. грн.,
темп приросту становить 29,4%.
До спеціального фонду бюджету району, без урахування
міжбюджетних трансфертів, надійшло 9198,8 тис. грн., що складає 411,1%
до запланованих обсягів. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року
надходження збільшились на 2005,8 тис. грн.
По районному бюджету забезпечено виконання планових показників на
103,8%, перевиконання становить 2097,3 тис. грн. (планові показники
55349,8 тис. грн., надійшло 57447,1 тис. грн.) В порівнянні з відповідним
періодом 2016 року надходження збільшились на 15824,1 тис. грн.
По міському бюджету забезпечено виконання планових показників на
104,3%, перевиконання становить 714,2 тис. грн. (планові показники 16599,2
тис. грн., надійшло 17313,3 тис. грн.) В порівнянні з відповідним періодом
2016 року надходження збільшились на 2801,5 тис. грн.
Сільські бюджети за 2017 рік забезпечили виконання планових
показників на 116,5%, (при планових показниках 18111,8 тис. грн., фактично
надійшло 21092,1 тис. грн., план перевиконано на 2980,3 тис. грн.) В
порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились
на 3153,1 тис. грн.
Доходи населення
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного
працівника (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних
осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за ІV квартал 2017р.
становила 6872 грн., що на 44,6% більше, ніж за ІV квартал 2016р.
Заборгованість по заробітній платі по підприємствах району станом на
01.01.2018 року відсутня.
Соціальне забезпечення
На виконання 40 бюджетних програм соціального захисту населення
протягом 2017 року спрямовано 115 446,5 тис грн., що на 83,5% більше,
порівняно з 2016 роком.
Щомісячно державні соціальні допомоги у 2017 році отримували 1883
сімей на суму 29 170, 33 тис. грн., із них:
261 сімей отримали державну соціальну допомогу особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, загальна сума виплати якої
становить 4897,88 тис. грн.;
23 сім′ї отримали допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею
3-го віку, загальна сума виплати якої становить 13,13 тис. грн.;
198 жінок отримали допомогу по вагітності та пологах, загальна сума
виплати якої становить 273,74 тис. грн.;
873 сімей отримали одноразову допомогу при народженні дитини,
загальна сума виплати якої становить 12365,57 тис. грн.;
4 сім′ї отримали допомогу при усиновленні дитини на суму 51,6
тис.грн.;
221 державних соціальних допомог призначено малозабезпеченим
сім’ям на суму 6431,8 тис. грн.
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241 сімей отримала державну допомогу на дітей одиноким матерям на
суму 3592,67 тис. грн.
22 особи отримали допомогу на дітей , які перебувають під опікою чи
піклуванням на суму 959,64 тис. грн.
18 сімей отримали тимчасову допомогу на дітей, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів на суму 150,96 тис. грн.
22 сімей отримали допомогу по догляду за психічно-хворими на суму
433,41 тис.грн.
Станом на 01.01.2018 р. надано субсидій на житлово-комунальні послуги
6669 сім”ям. Загальна сума нарахованих субсидій за 2017 року на житловокомунальні послуги 72262,4 тис.грн, з них:
Опалення і гаряча вода8157,8 тис.грн.
Вода і водовідведення1465,2 тис.грн.
Природній газ55432,9 тис.грн.
Електроенергія5306,4 тис.грн.
Квартплата700,0 тис.грн.
Тверде паливо та скраплений газ1200,1 тис.грн.
Вперше у минулому році проведено виплату частини невикористаних сум
субсидій 1981 одержувач субсидій на загальну суму 1188,7 тис. грн.
Протягом звітного періоду продовжувалась робота по поповненню
реєстру отримувачів пільг. Станом на 01.01.2018 р. до реєстру занесено 7411
осіб, які мають право на пільги.
Станом на 01.01.2018 р. надано пільг населенню на оплату житловокомунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу,
компенсаційних виплат за пільговий проїзд, послуги зв”язку на суму 4581,2
тис.грн.
Заборгованість станом на 01.01.2018 р. складає 749,4 тис. грн., із них
по житлово-комунальним послугам – 710,6 тис. грн., твердому паливу –1,1
тис.грн.., послугам зв’язку – 0 тис.грн., за проїзд у транспорті – 37,7
тис.грн.
Станом на 01.01.2018 року в районі на обліку в Єдиній інформаційній
базі даних про внутрішньо переміщених осіб перебуває 247 осіб.
Станом на 1.01.2018 р. на обліку в управлінні соціального захисту
населення Гребінківської райдержадміністрації перебуває 600 осіб, що мають
статус постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС.
З 2017 року впроваджений новий механізм оплати послуг санаторнокурортного лікування, який базується на укладанні тристоронньої угоди.
Відповідно до норм законодавства послуги санаторно-курортного лікування
отримали 9 осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що
становить 100% від потреби, 5 учасників бойових дій в зоні проведення
антитерористичної операції, 6 осіб з інвалідністю з дитинства та загального
захворювання та 1особа інвалід-спинальник.
Особлива увага в районі приділяється соціальним допомогам ветеранам
війни та особам з інвалідністю. Станом на 01.01.2018р. санаторно-курортні
путівки отримав 1 учасник війни, 1 інвалід війни та 2 особи з інвалідністю
загального захворювання.
Пенсійне забезпечення
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Для здійснення фінансування виплати пенсій з Головного управління
Пенсійного фонду України в Полтавській області надійшло коштів на
загальну суму 350896 тис.грн., з яких:
загальний фонд Державного бюджету – 160772,2 тис.грн, (за
2016 рік — 184628,2тис.грн)
по перерозподілу страхові внески — 190123,8 тис.грн, (за 2016
рік — 122024,8 тис.грн.)
Видатки за звітний період становлять 348954,7 тис.грн, (за 2016 –
306828,7 тис.грн) з яких:
343716,3 тис.грн., (за 2016 – 301976,8 тис.грн.) або 98,50 %
складають видатки на виплату пенсій та допомоги ;
3031,4 тис.грн., (за 2016 – 2818,1 тис.грн.) або 0,86 % на виплату
допомоги на поховання;
2204,3 тис.грн., (за 2016 – 2029,7 тис.грн.) або 0,64 % використано
на оплату поштових операцій;
Протягом 2017 року своєчасно та в повному обсязі профінансовано
пенсії 15899 (за 2016 - 16292) пенсіонерам. Спеціалістами управління
призначено 612 нових пенсії. За 2017 рік 1463 пенсіонерам проведено
перерахунки пенсій згідно поданих заяв.
В результаті проведених індивідуальних перерахунків пенсій,
підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних та проведеного
осучаснення розмірів заробітних плат з яких проводиться розрахунок пенсії,
середній розмір пенсій збільшився на 27% в порівнянні до 1 січня минулого
року та в даний час складає 2095,79грн.
Охорона здоров'я.
Центр ПМСД
До складу «Гребінківського центру ПМСД» входять 6 амбулаторій ЗПСМ по
селу та 1 амбулаторія ЗПСМ по місту, 19 ФАПів.
Штатним розписом центру ПМСД передбачено на 01.01.2018р.-141,5
штатних посад.
В центрі ПМСД працюють – 17 лікарів:
- 8 – лікарів ЗПСМ;
- 1 лікар акушер-гінеколог ;
- 4 лікаря-педіатра;
- 1 лікар-терапевт;
- з них 1 лікар інтерн-педіатр .
Наданням медичної допомоги на засадах загальна практика - сімейна
медицина охоплено – 100% населення(82,9% дорослого населення , лікарями
ЗПСМ та 17,1% дитячого населення , лікарями педіатрами дільничними ).
Планові завдання по відкриттю закладів сімейної медицини виконані –
100%.
Щодо транспортного забезпечення амбулаторій ЗПСМ:
Нормативна потреба в автотранспорті для КЗ «Гребінківський центр
ПМСД» складає – 10 одиниць, наявна кількість санітарних автомобілів –
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7(70%), з них 3 підлягає списанню. Придбано 1 легковий автомобіль LADA
Largus.
В районі проживає – 22438, з них дорослого населення – 18607, дітей –
3831.
В амбулаторіях ЗПСМ функціонують стаціонарі при поліклініці –
всього в складі центру ПМСД функціонує – 18 ліжок, забезпечена діяльність
стаціонарів вдома.
Діяльність стаціонарозамінних структур
Стаціонари вдома
Стаціонари при поліклініці
денний
2016 рік.

2016 рік.

2017 рік

1029
9,3

1133
9,2

2017 рік

Проліковано хворих
Середній ліжко-день

679
11,8

748
10,3

На постійному контролі стан диспансеризації населення.
Показники поширеності по основних класах хвороб (на 10 тис дорослого
населення)

Поширеність ГХ
Поширеність ІХС
Поширеність
стенокардій

2016 рік

2017 рік

6734/3619,9
4234/2276,0
1710/919,2

6907/3712,0
4352/2338,9
1731/930,3

Показники захворюваності та смертності
(на 100 тисяч населення)
Нозологічна форма

Захворюваність

ГІМ
Пневмонії
Гострий бронхіт

Смертність

2017 рік

2017 рік

14/75,2
69/307,5
1685/751,0

-

Щодо обсягів надання амбулаторної допомоги
Відвідувань всього :
в т.ч. відвідувань до сімейного
лікаря
Профілактичних всього:

2016 рік
68110
40926
19064

2017 рік
83982
51560
25325
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в т.ч. відвідувань до сімейного
6815
11486
лікаря
Відвідувань вдома всього:
7156
7282
в т.ч. відвідувань до сімейного
3004
3417
лікаря
Освіта
У 2016/2017 навчальному році функціонувало 15 закладів дошкільної
освіти (662 дитина), 18 закладів загальної середньої освіти (2048 учнів), що
на 26 учні менше в порівнянні з минулим роком, 3 заклади позашкільної
освіти (597 гуртківців).
Прийнято рішення Гребінківської районної ради від 15.06.2017 року
«Про призупинення діяльності Стукалівської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів».
Для якісної роботи закладів освіти району в новому навчальному році
відділом освіти, молоді та спорту розроблені заходи з їх підготовки до нового
навчального року та опалювального періоду. В ході їх реалізації проведено:
капітальний ремонт покрівлі котельні та заміна віконних блоків на
енергозберігаючі металопластикові конструкції в приміщення Сербинівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на суму 729,356 тис.грн.; капітальний
ремонт із впровадженням енергозберігаючих технологій (заміна вікон) по
збереженню тепла в приміщенні Гребінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 4 на суму 719,623 тис.грн.; капітальний ремонт покрівлі СлободоПетрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 881,30 тис.грн., заміна вікон Слободо –
Петрівської ЗОШ І-ІІІ ст.на суму 299,488,18 тис.грн.; заміна вікон та дверей
Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 на суму 293,760 тис.грн.;
реконструкція приміщень під дитячий садочок «Сонечко», клуб дозвілля та
прилеглої території, що знаходиться у с.Тополеве, Гребінківського району на
суму 2679,732 тис.грн.; реконструкція топочної Рудківської ЗОШ І-ІІІ ст. на
суму 60,00 тис.грн.; капітальний ремонт покрівлі, вікон та сантехніки
дитячого садочку, що знаходиться за адресою вул. Магістральна,4 м.
Гребінка на суму 1397,477 тис.грн.
На виконання програми «Шкільний автобус» для більшості учнів
створено умови для рівного доступу до якісної освіти дітей сільської
місцевості. У районі організовано підвіз для 277 дітей та 13 педпрацівників
шістьома шкільними автобусами відділу освіти, молоді та спорту, приватним
перевізником,СТОВ БЗК що становить 100 % від потреби та 22 дітей
дошкільного віку до ДНЗ району.
В 2016/2017 навчальному році стабільно працювало 7 груп продовженого
дня, якими охоплено 195 учнів (100%).
З метою забезпечення належного рівня організації харчування учнів у
закладах освіти, а також, соціальної підтримки сімей учасників
антитерористичної операції і вимушених переселенців із зони
антитерористичної операції рішенням другої сесії сьомого скликання від
14 січня 2016 року районна рада вирішила забезпечити безкоштовним
одноразовим харчуванням:
- учнів 1-11 класів із числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського
піклування, дітей із малозабезпечених сімей,які отримують допомогу
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відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям”;
- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних
і інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти;
- дітей вимушених переселенців з зони антитерористичної операції,
дітей учасників антитерористичної операції, а також дітей загиблих під
час проведення антитерористичної операції.
Освітній процес у навчальних закладах району у 2016/2017 навчальному
році здійснювали 385 педагогічних працівників, з них 311 педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів, 57 педпрацівників
дошкільних навчальних закладів та 17 педагогічних працівників позашкільних
навчальних закладів.
Збережена мережа закладів позашкільної освіти. В районі працюють:
Будинок дитячої та юнацької творчості, Станція юних техніків, Дитячоюнацька спортивна школа, у яких навчаються близько 630 учнів.
В 2017р. у районі функціонував 21 пришкільний табір відпочинку: 18
таборів з денним перебуванням та 1 табір праці і відпочинку при
Кулажинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, 1 табір відпочинку при
ДЮСШ та 1 табір відпочинку при СЮТ.
Культура
Станом на 01.01.2018 року мережа закладів культури району налічувала 48
установ. З них: 21 клубний заклад, 25 бібліотечних закладів, районний
народний краєзнавчий музей, дитяча музична школа. Роботу закладів
культури забезпечували 119 працівників.
У 2017 році на 31,6% збільшилось надання культурних послуг населенню.
Так за звітний період проведено 104 культурно-мистецьких та інформаційнопросвітницьких заходів (2016-79). Загальна кількість відвідувачів склала
близько 10 000 чоловік.
В закладах культури району діють 53 аматорських творчих колективів,
гуртків, груп та творчих об'єднань, які відвідує понад 800 учасників.
Розвитку початкової мистецької освіти сприяє колектив працівників
Гребінківської дитячої музичної школи в якій навчається 262 учня.
Батьківська плата у цьому навчальному році становить від 60 до 100 грн.
Пільгами по оплаті за навчання користуються 80 учнів. Повністю звільнені
від оплати за навчання 26 дітей, а саме: діти із багатодітних сімей, діти із
малозабезпечених сімей, діти-сироти, діти позбавлені батьківського
піклування, діти – інваліди.
Основною проблемою галузі є відновлення технічного стану
приміщень та будівель закладів культури в сільській місцевості, підключення
бібліотечних та клубних закладів до інтернет-мережі, забезпечення
колективів сучасною звукопідсилюючою технікою, меблями, музичними
інструментами, костюмами. Відсутність опалення в приміщеннях
унеможливлює проведення культурно-мистецьких закладах в холодний
період року, чотири заклади культури за оглядом комісії знаходиться в
аварійному стані, а на території Березівської сільської ради взагалі немає
приміщення для надання культурних послуг та дозвіллєвої діяльності.
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В 2017 році проведено поточні ремонти Марянівського сільського
будинку культури на суму 199125,00 грн. та Григорівського сільського
будинку культури на суму 262801,00 грн. В 2017 році до інтернет – мережі
підключені бібліотеки в с. Тополевому, Рудка, Короваї.
Створення належних умов для надання культурних та бібліотечних
послуг, поповнення матеріально-технічної бази закладів заохочуватиме та
мотивуватиме працівників галузі до пошуку нових форм роботи, розширить
можливості для проведення концертних програм, театральних вистав
професійними колективами, задовольнить потребу саме сільського населення
в якісному культурному продукті, дасть можливість молоді проводити
змістовне дозвілля на території села, заохочуватиме до безпосередньої їх
участі у художній самодіяльності.
Зайнятість населення
Протягом 2017 року на обліку в районному центрі зайнятості
перебувало 1005 безробітних (2016рік – 1150).
У звітному періоді забезпечено роботою (працевлаштовано за
направленням, самостійно та шляхом укладання цивільно-правових угод) 778
громадян (в тому числі 352 безробітних), в 2016 році – 691(в тому числі
387безробітних). Виконання програми зайнятості по даному показнику –
82,7% ( в 2016році – 96%).
Протягом 2017 року активно проводилась робота по залученню
безробітних до активних програм сприяння зайнятості.
Серед активних програм сприяння зайнятості населення, що здійснює
районна служба зайнятості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття: надання
інформаційних , профорієнтаційних послуг, створення банку вакансій та
пошук підходящої роботи, підвищення конкурентоспроможності незайнятих
громадян шляхом організації професійного навчання, організації тимчасових
та оплачуваних громадських робіт тощо.
Загальна чисельність осіб, охоплених активними заходами сприяння
зайнятості населення за 2017 рік порівняно з 2016 роком:
особи

Усього
Працевлаштування

795
409

Професійне навчання 238
429
Громадські роботи

2016 рік
2017 рік
У
%
до особ У % до численності
численності осіб, и
осіб, які перебували
які перебували на
на обліку
обліку
93,5

692
352

90,4

235
322

В січні-грудні
2017 року проходили професійне навчання 235
безробітних. Виконання програми зайнятості по даному показнику – 100%.
З початку 2017 року Гребінківський районний центр зайнятості
заключив з підприємствами району 95 договорів на 320 робочих місця для
проведення громадських робіт. Договори про організацію громадських робіт
переважно були укладені на умовах співфінансування за рахунок коштів
12

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття та місцевих бюджетів.
Всього протягом 2017 року Гребінківським РЦЗ до оплачуваних
громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру було залучено 322
особи з числа зареєстрованих безробітних та осіб, що шукають роботу. З них
132 особи, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні та 10 осіб з
числа вимушено переміщених осіб. Зокрема, у громадських роботах в
звітному періоді прийняли участь
316 осіб, з них 169 жінки (53,5 %),
109 – молодь (34,5%). Безробітні працювали по благоустрою територій
міста, спортивного майданчика та населених пунктів району, інформування
населення про субсидії, сприяння організації призову громадян на військову
службу з доведенням наказів військового комісара про оголошення
мобілізації. Всього використано коштів на проведення громадських робіт
1074,3 тис. грн., за рахунок Фонду витрати на організацію та проведення
громадських робіт склали 353,4 тис. грн., місцевого бюджету – 720,9 тис.
грн.
В рамках реалізації Проекту «Полтавська область для внутрішньо
переміщених осіб», який фінансується Європейським союзом згідно з
Грантовою угодою між Полтавською облдержадміністрацією та
Представництвом Європейського Союзу в Україні, Гребінківський районний
центр зайнятості тісно співпрацює з управлінням соціального захисту
населення. З січня 2017 року укладено 3 договори на проведення
громадських робіт з
інформування населення стосовно оформлення
документації щодо отримання субсидій. З початку року за цими договорами
використано
29,2 тис.грн., в т.ч. 7,3 тис.грн. коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття та 21,9 тис.грн. коштів Гранту.
Демографічна ситуація
На 1 січня 2018р чисельність наявного населення району становила
22182 особи ( на 1 січня 2017р – 22408 осіб). Впродовж січня – грудня 2017р
чисельність населення зменшилась на 226 осіб, в тому числі за рахунок
природного скорочення на 217 осіб.
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