Звіт голови Гадяцької районної державної адміністрації про свою
діяльність за період роботи з травня 2016 року по лютий 2017 року
Доброго дня!
У нашій роботі завжди потрібно розставляти пріоритети. Як на мене, з них
номер один – це бюджет. Якщо провалити його виконання, можна забути про
стабільні зарплати для бюджетників, про тепло та харчування в школах і лікарнях,
про соціальний захист людей, про дороги, ремонти, розвиток територій. І навпаки.
При правильному плануванні, копіткій і наполегливій праці по наповненню
бюджета, з`являються колосальні можливості для того, щоб рухатися вперед.
За 2016 рік до дохідної частини бюджету (загального фонду) надійшло
надходжень 415 млн.грн. В порівнянні з 2015 роком доходів надійшло на 56
млн.грн більше.
Власні надходження до зведеного бюджету Гадяцького району склали 119
млн. грн., у порівнянні з 2015 роком приріст склав 49 млн. грн..
Ось уже третій рік поспіль Гадяцький район стабільно має перевиконання
доходної частини бюджету. У 2016 році сільські та районна ради закінчили із
показником плюс 59 млн. грн. Кожна сільська рада нашого краю показала приріст
коштів у своїх бюджетах.
Скажімо Березоволуцька сільська рада у порівнянні із 2013 роком
збільшила свої надходження майже у 4 рази. Перевиконання склало майже 2
млн.грн., та на початок 2017 року у бюджеті залишилось більше 2,5 млн.грн.

Лютеньська сільська рада являється рекордсменом по наповненню бюджету
- аж 9 млн. грн. І на початок цього року ще залишилось майже 4 млн.грн.

Дивлячись на бюджет Ціпківської сільської ради можу сказати, що
перевиконання бюджету у 2016 році більше ніж сам бюджет сільської ради у 2013
році.
І одним із факторів, які слугували цьому перевиконанню являється підняття
орендної плати за землю у 2016 році з 5% до 7%, а у 2017 році ця цифра досягне
9%.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 51 млн. грн. В порівнянні з
надходженнями 2015 року в бюджет району податку надійшло більше на 23 млн.
грн..
Надходження по платі за землю виконані на 113,3%. При планових
показниках 37 млн. грн., фактично отримано – 42 млн. грн. Порівняння надходжень
в інші роки показано на екрані. Хочу подякувати керівникам агрохолдингів,
фермерських господарств та приватних підприємств, які порядно сплатили податки
за землю та ПДФО.
Маючи додаткові кошти у грошовому «кошику» району ми змогли
виділити більше видатків на поращення рівня життя населення. За 2016 рік
видатків з районного бюджету виділилось на 9 млн.грн. більше ніж в
попередньому. Більше ніж на 4 млн.грн. збільшились і видатки сільських рад.
Галузь сільського господарства за 2016 рік по валовому збору зернових та
зернобобових культур знаходимось на першому місці в обласному. Загалом валової
продукції сільського господарства вироблено на загальну суму 576 млн.грн., що на
0,7 % більше, ніж у 2015 році.
Також одним із досягнень району являється створення «Програми розвитку та
підтримки аграрного комплексу Гадяцького району» за допомогою якої уже
виділено із районного бюджету 99 тис.грн. на співфінансування малогабаритного
міні-трактора «Беларус» для новоствореного
сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу «Гадяч Сад». В цьому році також плануємо
підтримувати аграрний розвиток.
Для реалізації завдань кожного року райдержадміністрація розробляє щорічну
Програму соціально-економічного розвитку Гадяцького району.

Макроекономічні показники, передбачені Програмою, виконуються.
Район
має достатні природні та трудові ресурси, що дає можливість динамічно
розвиватись всім галузям економіки.
Кращими показниками стали:
-валовий збір зернових та зернобобових;
-виробництво молока;
-щільність поголів’я.
В рамках фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки в районі працює
Гадяцький районний фонд підтримки підприємництва. За 2016 рік через фонд
надана фінансова підтримка на безвідсотковій поворотній основі на суму 240тис.
грн.
У 2016 році започаткувалися два конкурси у Гадяцькому районі, а саме на
«Кращу зупинку району» та «Кращу спортивну інфраструктуру сільської ради».
Переможцями у першому конкурсі стала Лютенська сільська рада (100 тис.грн.),
Бобрицька зайняла друге місце (50 тис.грн.) і третє місце розділили Лисівська та
Соснівська (по 25 тис.грн.). Маю надію конкурсантів у 2017 році буде більше. У
другому конкурсі також між переможцями розділили 200 тис.грн.
Одна із проблем не лише Гадяцького краю, а усієї країни взагалі - стан
автомобільних доріг. Протяжність доріг комунальної власності в районі становить
837 км. (з твердим покриттям 366 км). На автомобільних дорогах району виконано
найбільші обсяги ремонтних робіт порівняно з попередніми роками. Всього
проведено ремонтних робіт на суму понад 18 млн. грн. В тому числі в рахунок
соціальної угоди з ГПУ «Полтавагазвидобування» використано 1,7 млн. грн., з
обласного бюджету, відповідно до Обласної програми розвитку дорожнього
господарства – 3 млн. грн., рішенням сесій районної ради було виділено понад
2млн. грн.
Провівши аналіз виділених коштів на ремонти доріг можна сказати, що ми
крокуємо впевнено вперед. Адже із районного бюджету у 2016 році виділено
кошти у сумі 2 млн. грн.., що перевищює суму попереднього року більше ніж у 2
рази.
На початку 2016 року був сформований перелік вулиць і доріг,
які планувалося відремонтувати. Підрядниками по виконанню ремонтних робіт на
дорогах виступили ТОВ «МІБ», ТОВ «Лубенське ШБУ-9», ТОВ «Гадячшляхбуд»,
ФОП «Бутко», філія «Райавтодор» та ПП «Океан». Роботи по технічному нагляду
виконував інспектор з технагляду Ляшко М.А. та Служба Автомобільних доріг у
Полтавській області.
Особливу увагу в 2016 році приділяли дорозі державного значення
Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч. Вищезазначений відрізок дороги є
стратегічно важливим для району та сполучає Полтавську і Сумську області та
знаходиться у вкрай незадовільному стані. В 2016 році за рахунок районних,
обласних та інвесторських коштів було проведено поточний ремонт даної дороги
на суму 1,5 млн.грн. Розумію, що проробленої роботи замало для позитивного
результату. Це наше недопрацювання. У цьому році максимально залучимо
депутатів обласної ради, Верховної Ради, інвесторів до проблеми ЛиповоДолинської дороги.

Відповідно до Обласної програми розвитку дорожнього господарства з
обласного бюджету, на сесії обласної ради, були затверджені кошти на ремонт
доріг в розмірі 3052,60 тис. грн. Заплановані ремонтні роботи виконані на 100%:
- Хитці-Плішивець – 600 тис.грн.
- Римарівка-Красна Лука – 752 тис.грн.
- Краснознаменка - Петрівка-Роменська – Комишня – 328 тис.грн.
- Гадяч-Сватки-Синівка - 100 тис.грн.
- Гадяч-Великі Будища - 100 тис.грн
- Ветхалівка-Коновалове-Середняки – 140 тис.грн.
- реконструкція дороги по провулку Глиняному в селі Лютенька – 323
тис.грн.
Сільські ради також долучилися до ремонту доріг, як загального
користування
так і комунальної власності, спрямувавши на дорожню
інфраструктуру понад 11,0 млн. грн.
Кажуть із трьох критеріїв – швидко, якісно, безкоштовно одночасно можливі
максимум два. А якщо ускладнити завдання і застосувати дані критерії до
обслуговування в районній лікарні, скільки тоді умов, на Вашу думку, можливо
виконати? Ризикну вгадати відповідь більшості – жодної!
Що потрібно для того, аби перетворити районну лікарню на сучасний
медичний заклад? Кваліфікований персонал плюс належне матеріально-технічне
забезпечення. І якщо в кадровому плані більш-менш все в порядку, то з
оновленням технічної бази мали вдосталь проблем. Починаючи із того, що сучасна
техніка коштує недешево, а можливості бюджетного фінансування, як і скрізь,
обмежені. Але, головне поставити мету, і рухатися до її реалізації. До того ж у 2016
році завдяки збільшенню бюджету нам вдалось на охорону здоровя виділити
більші кошти ніж у попередніх роках.
Як результат на початку листопада нам вдалося запустити оновлений рентгендіагностичний комплекс, а також у грудні ще один рентген-кабінет з цифровим
приймачем запрацював на 4-му поверсі лікарні. Минув місяць, і в поліклінічному
відділені відкрито цифровий флюорограф. За рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку та співфінансування з районного бюджету реалізовано
проект «Придбання апарату штучної вентиляції легень для новонароджених та
дітей». Для реалізації цього проекту з державного бюджету надійшли кошти в сумі
691 тис. грн. та співфінансування з районного бюджету в сумі 76 тис.грн.
Для комфортного перебування пацієнтів у лікарні та покращення роботи
лікарів у 2016 році було зроблено:
-поточний ремонт системи водопостачання (101 тис.грн.);
-капітальний ремонт денного стаціонару поліклінічного відділення (450 тис
грн.);
-поточний ремонт підвального приміщення(120 тис.грн.);
-заміна вікон - 200 шт. (1 млн.грн.);
-заміна радіаторів опалення – 190 шт. (170 тис.грн.);
- встановлення світодіодних світильників – 487 шт. (274 тис.грн.);
- проведена комп’ютеризація лікарні з підключенням до мережі Інтернет (700
тис.грн.). І це ще не весь перелік того що нам вдалось зробити всього за 1 рік.

З метою поліпшення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню
та покращення матеріально-технічної бази структурних підрозділів закладу, в
рамках тісної співпраці з районною та сільськими радами Комунальному закладу
«Гадяцький ЦПМСД» протягом 2016 року передано субвенцій на загальну суму 4,5
млн. грн., з них:
• Районною радою – 2,2 млн грн.
• Сільськими радами – 2,3 млн. грн.
Ці кошти цілком витрачено на:
• заміну 119 вікон та 9 дверей
• придбання ліків та виробів медичного призначення
• придбання 35 комп’ютерів для амбулаторій закладу та іншу комп’ютерну
техніку
• придбання програми «Електронний реєстр пацієнтів»
• проведення поточних ремонтів системи опалення амбулаторій м. Гадяч №1,
м. Гадяч №2 та Римарівської
• придбання гематологічних аналізаторів та витратних матеріалів до них для
Веприцької та Петрівсько-Роменської амбулаторій
• придбання автомобіля ЗАЗ Sens для Рашівської амбулаторії.
У 2016 році також збільшились видатки і на розвиток освіти з районного
бюджету - 11 млн.грн. Багато чого доброго у звітному періоді вдалось зробити для
розвитку освіти. Насамперед це ремонт Біленченківської школи на який витрачено
більше 300 тис.грн. Як і у 2015 році так і у 2016 продовжили впровадження
енергозберігаючих заходів – це заміни вікон і дверей (Мартинівська., Рашівська.,
Білоченківська Вельбівська., Веприцька., Петрівсько-Роменська., Соснівська.,
Лисівська школи) ремонти топкових котелень (Соснівка, Березова Лука), ремонт
шкільного приміщення Лютенської школи, забезпечення усіх шкіл
високошвидкісним інтернетом, проведення мережі Інтернет, закупівля побутового
електрообладнання та кухонного інвентарю, придбання гідродровокола. У 2016
році дітки Качанівської сільської ради отримали новенький шкільний автобус на
який із районного бюджету виділено 720 тис.грн.
Порівняно із великими містами з їхніми торговельно-розважальними
центрами, кінотеатрами, басейнами, спортивними закладами організувати дозвілля
на селі справа не з простих. Вибір тут невеликий, а особливо у зимовий період. Чи
не єдиним місцем, куди можна піти є сільські клуби. Але, щоб народ потягся у
заклади культури, треба організувати комфортні умови. Як мінімум, тут має бути
тепло і затишно. Тож утримання та модернізацію установ культури направлено
6,2 млн. грн.. На сьогоднішній день вже впроваджені енергозберігаючі заходи у
Книшівському, Сарівському, Харківецькому, Лисівському, Сергіївському,
Мартинівському, Вельбівському, Плішивецькому, Рашівському, Розбинівському
сільських Будинках культури. У Лисівському СБК проведено ремонт покрівлі.
Подбали ми і про те, щоб естетичний вигляд сільських будинків культури
приваблював глядача. На сьогоднішній день нам вдалося відремонтувати глядацькі
зали та фойє у Плішивецькому, Розбишівському, Мартинівському, Вельбівському,
Веприцькому, Петрівсько- Роменському, Біленченківському сільському Будинках

культури. Погодьтеся, в таких умовах і артистам таланти легше розкривати, і
глядачам набагато приємніше проводити вільний час. А ще сільські клуби
стовідсотково під`єднано до мережі високошвидкісного інтернету.
Оновлено матеріально- технічну
базу Гадяцького районного будинку
культури на суму 282 тис.грн.
Гадяцька дитяча музична школа є колискою юних талантів нашого краю. У 2016
році школа поповнилась на 146 учнів. А для придатних умов навчання ми у свою
чергу провели капітальний ремонт приміщення та утеплення стелі на суму в 319
тис.грн. Тому і не дивно, що з кожним роком відвідувачів музичної школи стає
більше.
Окремо хочу поговорити про стан комп’ютеризації сільських бібліотек. Якщо
вірити даним статистики, в середньому по Україні лише кожна п’ята бібліотека з
поміж 16 тисяч має доступ до мережі в Інтернет. У Гадяцькому районі ми
поставили амбітне завдання стовідсотково під`єднати бібліотечні заклади до
всесвітньої мережі. Лише у 2016 році на придбання комп’ютерної техніки для
бібліотек із районного та місцевих бюджетів було виділено 286 тисяч гривень. За
рахунок районного бюджету також профінансували абонентську плату за
користування інтернет-послугами. Сьогодні вже 22 бібліотеки із 37 в районі мають
комп’ютерну техніку із доступом до мережі Інтернет. Але ж техніка не може
працювати при низьких температурах, так як і людина. Потрібні оптимальні умови
праці. Тому у 2016 році закуплено обігрівачі для сільських бібліотек. Залишилося
перечекати зиму в останнє без тепла чотирьом бібліотекам. Загалом із районного
бюджету на комп'ютерну техніку, обігрівачі, підключення до мережі інтернет,
ремонт приміщень бібліотек району виділено кошти у сумі 470 тис.грн.
Невідємною складовою культурного розвитку є проведення свят та вільного
часу. У звітньому періоді для комфортного відпочинку населення Гадяцького краю
була побудована сцена на міському пляжі.
Також вважаю гордістю нашого району це проведення свята «Підкова
козацької слави», широкомасштабне свято, яке ніколи не дасть забути хто ми є і на
якій землі живемо.
Обласне літературно-мистецьке свято «Дивоцвіт Лесиного гаю» також вражає
відвідувачів своїм дійством. Для підтримки та проведення цих свят із районного
бюджету виділились кошти у розмірі 65 тис.грн.
Спорт - це частина як мого життя, так і життя району. Мені дуже приємно чути
про спортивні досягнення нашого краю. У 2016 році проведено 21 змагання, а
саме: турніри з міні-футболу, шахів та шашок, волейболу серед чоловіків,
волейболу серед дівчат. Також проведено 7 чемпіонатів району: з шахів, мініфутболу серед дорослих та юнаків, настільного тенісу, міні-футболу серед дівчат.
Пишаюсь, що у спартакіаді серед сільських голів з футболу наша команда
другий рік поспіль займає 1 місце. Тож наші сільські голови не лише опікуються
своїми громадами, а й подають здоровий приклад молоді. На організацію та
підтримку спортивно-масових оздоровчих заходів виділено 171 тис.грн., на
придбання спортивного інвентаря – 138 тис.грн.. Для відпочинку та розвитку за 17
тис.грн. прибали три дошки для водного спорту та захисний жилет. Для районної

молодіжної Громадської організації любителів східних та словянських єдиноборств
«СКІФ» придбали татамі, шоломи, рукавички, боксерські груші, захисне
спорядження на суму 45 тис.грн., для ФК «ПСЕЛ» виділено 120 тис. грн.., з яких 70
тис.грн. на придбання футбольної форми з логотипами для дорослого та юнацького
складів. На придбання хокейного інвентарю для хокейних клубів «Гадяч» та
«Гадяцькі кабани» виділили 15 тис.грн.
За підтримки Гадяцької райдержадміністрації 16 серпня 2016 року на
Сорочинському ярмарку відбувся богатирський турнір Strongman Open Challenge
серед спортсменів із України, Росії, Білорусі, Грузії та Литви. А також у Полтаві у
рамках акції "Піднімемо Україну разом!" 10 стронгменів встановили офіційний
рекорд України з перенесення макету "України" вагою 3 тонни. Дистанція - 25
метрів. Захоплююче видовище та овації присутніх створили незабутню атмосферу
змагань важкоатлетів. Це яскравий приклад розвитку силових видів спорту в
Україні.
У 2016 році стартувала «Програма розвитку футболу в Гадяцькому районі на
2016-2020 рр». завдяки цій програмі Гадяцька ДЮСШ проводить роботу по
залученню дітей до занять футболом. На придбання спортивного обладнання та
інвентарю виділено 106 тис.грн. В усіх запланованих змаганнях наші команди
взяли участь та неодноразово ставали призерами та переможцями обласних та
всеукраїнських змагань. Наприклад в чемпіонаті Полтавської області з футзалу
наша жіноча команда футболісток стала чемпіонками області. І 26 лютого
вирушать на фінал чемпіонату України з міні футболу Першої ліги.
Комфортно працювати, навчатись, лікуватись,відпочивати та обслуговуватись
потрібно усім. І не секрет нікому, що у цьому напрямку у звітньому періоді
проведена колосальна робота.
ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ:
Проведено ремонт балкону у приміщенні м. Гадяч, вул. Шевченка.
36 (на суму 27 тис.грн.), інформатизація та компютеризаця
приміщення (монітори,системні блоки, джерела безперебійного
живлення, принтери , клавіатури, мишки, конденціонери, камери
відеоспостереження).
Проведено заміну вікон та поточний ремонт коридору у приміщені
територіального центру соціального обслуговування який
знаходиться на вул..Героїв Майдану, 11.
ДЛЯ ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ:
проведено капітальний ремонт приміщення на суму у 141 тис.грн.
придбано вібромасажер та комп’ютерну техніку.
ДЛЯ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ:
- проведено ремонт приміщення на суму 150 тис.грн.
ДЛЯ ЦНАП:
оновлення меблів на суму 41 тис.грн.
придбано 1 монітор , 2 ІР-камери на суму 13 тис.грн.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «РЕГІОН»:
проведено ремонт приміщення на суму 50 тис.грн.,
придбано фототехніку на суму 17 тис.грн.

Також хочу виділити приємну подію для району таку як -створення Бюро
безоплатної правової допомоги;
За період з своєї роботи працівниками відділу «Гадяцьке бюро правової
допомоги» прийнято 291 звернення від громадян про надання первинної правової
допомоги та здійснено 13 виїздів у сільську місцевість.
Однією із статтей які делегувала районна рада адміністрації - 34, яка охоплює
соціальний захист населення. У звітному періоді видатки по загальному фонду
бюджету склали майже 200 тис.грн.
У такий складний для нас час поза увагою не залишаються і учасники бойових
дій в зоні проведення АТО. Нікому не секрет, що після війни люди виснажені як
фізично, так і морально. Тому ми надаємо підтримку усім учасникам АТО які
звернулись з проханням оздоровитись у санаторіях. Демобілізованим
військовослужбовцям та членам їх родин закуплено і видано 98 путівок до
санаторіїв Полтавської області на загальну суму 411 тис. грн.
У 2016 році подано 563 заяви про виділення земельних ділянок для ведення
особистого селянського господарства від учасників антитерористичної операції та
учасників бойових дій у зоні АТО. Надано дозволів на виготовлення проектів
землеустрою – 478 (85 заяв знаходиться на розгляді в Головному управлінні
Держгеокадастру у Полтавській області).
Питання війни зачіпає серце кожного свідомого громадянина. Кожен
підтримує наших вояків. Нещодавно на схід вирушив атомобіль УАЗ-452 — така
техніка дуже потрібна хлопцям. Разом із автівкою передали для наших хлопців
гуманітарний вантаж, який було придбано за рахунок Місцевої асоціації органів
місцевого самоврядування “Гадячина”. Підтримали і жителів Авдіївки – 3 лютого
передали 3 тонни продуктів харчування — крупи, макаронні вироби, цукор, олію.
Але ж думаючи про живих там у зоні АТО, потрібно не забувати і тих хто
віддав життя на початку шляху революції. Тому 20 лютого у День памяті Героїв
Небесної Сотні відбулося відкриття пам’ятника громадянам, які віддали своє життя
за прості європейські цінності та виступили проти узурпації влади.
Підбиваючи підсумки 2016 року можна сказати, що було багато перемог, але
було і не менше помилок. Проблемні питання досі залишаються невирішеними:
Липово-Долинська дорога (потрібно 12 млн.грн.)
Засміченість району (відсутність паспортизованих сміттєзвалищ)
Проблеми з санітарним станом питної води (50% населення
користуються колодязями)
Рівень безробіття (відсутність робочих мість у селі)
Відсутність молодих кадрів та новітнього обладнання в медицині.
Тому на 2017 рік це будуть пріоритетні напрямки роботи. Як говорив Генрі
Форд «людина котра вміє працювати та аналізувати свої помилки - приречена на
успіх». Гадяцький район повиннен бути першим у Полтавській області і не по
статистичних даних, а на реальних показниках. Дякую усім хто вказав на недоліки
у роботі, усім, хто допомагав не лише практичними діями, а й розумінням та
конструктивними порадами. Впевнений, що саме від наших спільних зусиль,

значною мірою залежить як буде і надалі розвиватися промисловість, сільське
господарство та як житимуть люди в районі. Тому у дружній співпраці з районною
радою, депутатами, сільськими головами, міською радою, підприємцями та
фермерами ми покажемо кращий результат роботи.

