ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
керівництва Бобринецької районної державної адміністрації
за підсумками роботи у 2017 році
Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”,
“Про місцеве самоврядування в Україні”, діючи на засадах
законності,
пріоритетності прав людини, Бобринецька районна державна адміністрація в
межах своїх повноважень протягом 2017 року здійснювала виконавчу владу на
території району, а також виконувала повноваження, делеговані їй районною
радою.
Робота районної державної адміністрації протягом року була направлена, в
першу чергу, на виконання завдань щодо сталого економічного зростання, поліпшення життєвого рівня населення, покращення соціального захисту найменш
забезпечених верств.
За підсумками реалізації послідовних організаційно-економічних заходів та
цілеспрямованої роботи досягнуто позитивних результатів у провідних галузях і
сферах діяльності та підвищенні матеріального добробуту населення.
Бюджет
Виконання програмних завдань щодо розвитку реального сектору економіки
мали позитивний вплив на виконання програми соціально-економічного розвитку
в частині зміцнення бюджетоспроможності території району.
До загального фонду місцевих бюджетів району станом на 01 січня
2018 року надійшло податкових та неподаткових доходів (без трансфертів) у сумі
47803,9 тис.грн. або 110,6 % до затверджених місцевими радами показників з
урахуванням змін на січень-грудень 2017 року.
Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів та
власних надходжень) у 2017 році – 25,4 тис.грн., що склало 149,1% до плану на
січень-грудень 2017 року. В місцевих бюджетах району передбачено капітальні
видатки на 2017 рік на загальну суму 6123,5 тис.грн. Касові видатки склали
4308,3 тис.грн.
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) району станом на 01 січня
2018 року у розрахунку на одиницю населення складали 3,623 тис. грн.
Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у 2017 році до
попереднього року становив 117,7%.
Темп податкового боргу за податковими зобов’язаннями платників (без пені) у 2017 році до зведеного бюджету склав 244,9% у відношенні до початку року.
Станом на 01 січня 2018 року за оперативними даними по Державному
підприємству “Дослідне господарство “Червоний землероб” рахується податковий
борг у сумі 3564,0 тис.грн, по єдиному соціальному внеску – 3041,0 тис.грн.
Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 13 вересня 2016 року
за № 912/2391/16 порушено провадження у справі про банкрутство Державного
підприємства “Дослідне господарство “Червоний землероб”, проте ухвалою від
21 листопада 2016 року зупинено провадження у даній справі до закінчення
перегляду в касаційному порядку та повернення матеріалів справи до
Господарського суду Кіровоградської області.
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Два підприємства ТОВ “Лексус Сервіс Київ” (419,9 тис.грн.), ТОВ “Інтерстрайк” (513,4 тис.грн.) вибули з Головного управління Державної фіскальної
служби м. Києва і в переданій інтегрованій картці платників сума недоїмки з
податку на додану вартість становила 933,3 тис. грн. По боржниках направлено
позов до суду на стягнення податкового боргу. Вжиті заходи щодо стягнення
податкового боргу з рахунків боржника залишаються без виконання у зв‘язку з
відсутністю коштів на рахунках.
Станом на 01 січня 2018 року в Бобринецькому об’єднаному управлінні
Пенсійного фонду України Кіровоградської області отримують пенсійні виплати
7210 пенсіонерів Бобринецького району.
Середній розмір пенсії у 2017 році – 1918,38 грн.
Сільське господарство
Однією з провідних галузей економіки району є сільське господарство.
Темп виробництва валової продукції сільського господарства по сільськогосподарських підприємствах за попередніми розрахунками за 2017 рік становить
77,2 % в порівнянні до відповідного періоду минулого року.
За 2017 рік вироблено 115 тонн молока, що становить 90 % до минулого
року. Реалізовано 65 тонн м’яса – 88 % до минулого року. Продукція
вирощування в живій вазі за 2017 рік становить 702 центнери, що становить
94,7 % до минулого року.
Згідно з оперативними даними за 2017 рік валовий збір становить:
зернових культур без кукурудзи – 27140 тонн або 84,4 % до 2016 року;
пізніх культур: кукурудза на зерно – 12558 тонн або 55,3% до 2016 року;
технічні культури: соя – 500 тонн або 15,2 %до 2016 року;
соняшник – 47600 тонн або 82,2 % до 2016 року.
Внаслідок несприятливих погодно-кліматичних умов, які склалися впродовж квітня-травня, відбулося зменшення валового збору сільськогосподарських
культур, стримувався ріст та розвиток даних культур.
Не залишається поза увагою технічне і технологічне переоснащення
виробництва, укріплення матеріально-технічної бази. За 2017 рік закуплено
30 одиниць техніки на суму 27330,0 тис.грн. На території району діє
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив “Зерно-Бунк”. Метою проекту
є розширення економічних можливостей для малих та середніх зернових
господарств через розвиток зерносховищ і сільськогосподарських кооперативів за
підтримки більш ефективних до сільського господарства установ. З початку
реалізації проекту освоєно 14752,9 тис.грн. Здійснено закупівлі матеріальнотехнічних ресурсів, дизпалива та хімічних продуктів.
Промисловість
Районна державна адміністрація підтримує розвиток промислових підприємств району.
За 2017 рік обсяг реалізованої промислової продукції склав 3317,4 тис.грн.,
що становить 24,1 % в порівнянні з минулим роком (13766,3 тис.грн.).
ТОВ “Бобринецький завод продтоварів” зупинило виробництво та реалізацією
рибної продукції з липня 2017 року. Звільнено весь штат працівників. Це пояснюється зміною керівництва підприємства, що відбулася на початку року. Наразі
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підприємство перебуває у складному економічному становищі та найближчим
часом прогнозується укладання нових договорів на реалізацію продукції, що дасть
можливість нарощувати виробництво.
У світлі розгляду даного питання слід зазначити про необ’єктивність
статистичного відображення реального стану обсягів виробництва харчових
продуктів суб’єктами господарювання району і забезпечення ними населення
відповідної території.
Транспорт та розбудова дорожньої інфраструктури
Районною державною адміністрацією проводиться робота з охоплення населення району транспортним сполученням, яким забезпечено 82,7% населених
пунктів району.
На експлуатаційне утримання та поточний ремонт доріг району у 2017 році
передбачено (з урахуванням змін) кошти в сумі 2529,9 тис.грн. з місцевих бюджетів.
Станом на 01 січня 2018 року касові видатки склали 2386,8 тис.грн. Всі
сільські ради забезпечили проведення грейдерування і вирівнювання дорожнього
покриття за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним
законодавством.
На компенсацію за перевезення пільгових категорій громадян району у
2017 році у місцевих бюджетах передбачено кошти у сумі 64,4 тис.грн.
Інвестиційний потенціал району
За січень-грудень 2017 року капітальні інвестиції становили 133,2 млн.грн.,
що становить 107,3% до відповідного періоду минулого року (124,1 млн.грн.).
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у
розрахунку на одну особу населення, наростаючим підсумком з початку року
склав 5166,0 грн.
Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні
кошти підприємств та організацій.
Станом на 01 січня 2018 року у рамках виконання програмного завдання
щодо сприяння впровадженню інвестиційних проектів у галузі рослинництва та в
інфраструктурі по зберіганню сільськогосподарської продукції та з метою
підвищення дохідності сільського господарства завершено будівництво та
введено в експлуатацію:
складу для зберігання сільськогосподарських культур (с. Благодатне);
ангару для зберігання сільськогосподарської продукції (с. Тарасівка).
Загальна вартість проектів – 3,0 млн.грн.
Житлово-комунальне господарство, містобудування та архітектура
За 2017 рік населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги
15860,5 тис.грн. або 85,5% до нарахованих за цей період сум (18555,0 тис. грн.).
За січень-грудень 2017 року введено в експлуатацію 6 квартир загальною
площею 650 м², що у 3,5 рази більше до попереднього року (183 м²).
У 2017 році на проведення капітального та поточного ремонту з відновлення мереж зовнішнього освітлення використано понад 2,455 млн. грн., в тому числі
ДБ – 15,0 тис.грн., МБ – 2,440 млн. грн.
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У районі активно впроваджується Державна цільова економічна програма
енергоефективності. За 2017 рік територіальним відокремленим безбалансовим
відділенням № 10010/093 АТ “Ощадбанк” оформлено та надано 10 кредитів населенню району загальною сумою 130,359 тис. грн. для утеплення приміщень
житлових будинків.
У 2017 році видано 22 будівельних паспорти забудови земельних ділянок,
якими передбачено будівництво індивідуальних житлових будинків, господарських будівель та споруд, загальною площею 2380,78 м2. Також видано містобудівні умови та обмеження під будівництво гаражу загальною площею 195,0 м2.
Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України на 2017 рік виділено субвенцію з державного бюджету у сумі 2473,940 тис.грн. для реалізації
проекту “Реконструкція будівлі дитячої консультації Бобринецької ЦРЛ по
пров. В.Порика, 6, м. Бобринець, під відомче житло”. Розпочато роботи з
реалізації проекту. Освоєно 1059,450 тис.грн., в тому числі за рахунок державного
бюджету – 1015,598 тис.грн. Завершення робіт згідно з планом-графіком орієнтовно планується у серпні 2018 року.
Ринок праці та заробітна плата
Одним із основних показників рівня життя населення є динаміка росту та
розміри оплати праці. У результаті проведеної роботи збільшено фонд оплати
праці та заробітної плати в районі.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за ІV квартал
2017 року становить 5745 грн. Темп зростання (зниження) середньомісячної
заробітної плати штатних працівників до відповідного періоду минулого року –
157,0 %.
Станом 01 січня 2018 року кредиторська заборгованість з виплати поточної
заробітної плати працівникам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів,
відсутня.
За оперативними даними Державне підприємство дослідне господарство
“Червоний землероб”, що входить до облікового кола статистики, станом на
01 січня 2018 року має поточну заборгованість із виплати заробітної плати у сумі
271,0 тис.грн., що на 25,3% менше до простроченої заборгованості минулого
року – 363,0 тис.грн.
Зайнятість населення
Протягом 2017 року на обліку у районному центрі зайнятості перебувало
1788 безробітніх. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги
ринку праці збільшилися на 77 осіб або на 4,5 % відсотка.
Станом на 01 січня 2018 року допомогу по безробіттю одержували 480 осіб.
У 2017 році на новостворені робочі місця працевлаштовано 121 особу або
51,1% в порівнянні з відповідним періодом минулого року (237 осіб).
Реформування системи надання адміністративних послуг
Відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” в районі
створено та діє Центр надання адміністративних послуг районної державної
адміністрації, яким забезпечено прийом громадян, зручне і оперативне отримання
адміністративних послуг фізичними та юридичними особами. У 2017 році надано
120 видів адміністративних послуг. Працюють 2 адміністратори та державний
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реєстратор, якими протягом 2017 року надано 4011 послуг, в тому числі відділом у
Бобринецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській
області – 1488; реєстрація нерухомого майна – 2285; дозвільні документи – 3 шт.;
відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної державної
адміністрації – 29; реєстрація бізнесу – 138, архівного відділу районної державної
адміністрації – 68 шт.
У рамках виконання реформи з децентралізації влади та передачі функцій
Міністерства юстиції України на місцеві рівні з 14 березня 2016 року районна
державна адміністрація набула повноважень з державної реєстрації прав на
нерухомість і бізнес та розпочала надання цих адміністративних послуг.
Цінова ситуація
Торгівельна мережа району та продовольчий ринок насичені продуктами
харчування в достатньому обсязі, ажіотажного попиту на них не спостерігається.
Ціни на основні продовольчі товари знаходяться на рівні середньообласних.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за 2017 рік
склав 164795,8 тис.грн., індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту до
відповідного періоду минулого року становить 102,7%.
Соціальне забезпечення
Суттєвим механізмом підтримки найбільш нужденних верств населення на
даний час є надання різних видів державної соціальної допомоги та житлової
субсидії.
У 2017 році проведено роботу з виконання програмних завдань щодо
посилення соціального захисту громадян, а саме:
виплачено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 7,1 тис. сім’ям
на суму 48,4 млн. грн.; пільги – 2,1 тис. пільговикам на суму 2,5 млн. грн.;
нараховано:
субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу 1,64 тис. домогосподарств на суму 4,504 млн. грн.;
пільги 335 домогосподарства на суму 519,2 тис. грн.;
виплачено різних видів державної допомоги (сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
допомоги дітям, допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу) 22,3 тис. сімей на суму 48,6 млн. грн.;
виплачено компенсацій та допомог 232 особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, на загальну суму 386,9 тис. грн.; оздоровлено 2 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на суму 10,5 тис. грн.
Забезпечено ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб,
які мають право на пільги, на обліку в якому станом на 01 січня 2018 року
перебувають 6,6 тис. пільговиків.
Освіта
У2017 році у районі функціонували 23 дошкільних навчальних заклади
(далі – ДНЗ).
Вихованням у ДНЗ охоплені 82 % дітей віком від 3-6 років, 56 % – віком від
1 до 6 років. Позашкільною освітою охоплено 338 вихованців.
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Працювали 26 загальноосвітніх навчальних закладів, з них: 3 школи І ступеня, 9 – І-ІІ ступенів та 14 – I-III ступенів. Навчанням охоплено 1360 учнів, що на
27 учнів більше порівняно з минулим роком.
Стовідсотково організовано підвезення шкільними автобусами до місця
навчання й додому учнів, які проживають за межею пішохідної доступності.
Протягом 2017 року на підвіз дітей використано 392,0 тис.грн. з місцевих бюджетів.
Фактичні видатки на харчування у 2017 році склали 1405,3 тис.грн.
З метою проведення оздоровчих заходів у 2017 році було відкрито
24 табори з денним перебуванням, в яких оздоровилась 581 дитина (віком від 8 до
14 років), що становить 53% від загальної кількості дітей. Відпочинком були
охоплені діти різних соціальних категорій.
Для проведення поточного ремонту приміщень загальноосвітніх навчальних закладів у 2017 році використано коштів в сумі 146,2 тис.грн. За рахунок
субвенцій сільських рад та коштів, не заборонених чинним законодавством,
встановлено металопластикові вікна на суму 381,8 тис.грн.
Сфера фізичної культури і спорту
У 2017 році створено 21 групу, 303 вихованців відвідували за напрямами:
футбол, настільний теніс, гирьовий спорт, волейбол та баскетбол. З метою
забезпечення діяльності дитячо-юнацької спортивної школи “Чемпіон” використано 436,2 тис.грн. за рахунок коштів районного бюджету.
Соціально-правовий захист дітей
Для вирішення соціально-економічних проблем, які стосуються дітей,
молоді, сім’ї та жінок і створення умов для гармонійного розвитку особистості,
подолання кризових явищ у суспільстві в районі діють структурні підрозділи
районної державної адміністрації: відділ освіти, молоді та спорту; служба у справах дітей; а також районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді.
Станом на 01 січня 2018 року на обліку служби у справах дітей районної
державної адміністрації перебувають 28 сімей, в яких виховується 74 дитини.
Протягом 2017 року проведено 96 рейдів, під час яких здійснено 172 обстеження умов проживання сімей, де діти опинилися у складних життєвих обставинах.
На початок 2018 року у районі проживають 50 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, з них: під опікою перебуває 33 дитини та
17 виховуються у 7 прийомних сім’ях.
Розвиток культури
Мережа закладів культури району становить 66 установ: 31 будинок
культури, 33 бібліотеки, районний краєзнавчий музей ім. М.Смоленчука, районна
дитяча школа мистецтв.
Протягом звітного періоду районний відділ культури проводив роботу з
організації та проведення мітингів, мітингів – реквіємів, брав участь у відкритті
меморіальних дошок воїнам – героям, які віддали своє життя за Україну.
У районі налічується 8 колективів, що носять звання “Народний” та один
колектив, що має звання “Зразковий”.
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Сьомий рік успішно в рамках програми “Бібліоміст” працює інтернет-клуб,
який із задоволенням відвідують діти з багатодітних та малозабезпечених сімей,
всього 580 користувачів.
У 2017 році поповнено бібліотечний фонд дитячої та дорослої бібліотек на
923 примірники за рахунок різних джерел фінансування.
У 2017 році для проведення часткового капітального ремонту сільських
будинків культури використано 534,3 тис.грн.
Контингент учнів дитячої школи мистецтв збережено. Навчання дітей
проводиться на 5 відділеннях: фортепіанному, вокально-хоровому, народному,
духовому, хореографічному.
Творчі колективи району та окремі виконавці стали учасниками і переможцями Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва
“Калиновий спів”, свята духовного співу “Молюсь за тебе, Україно”, обласної
виставки майстрів декоративно-ужиткового мистецтва “Торжество благодаті,
сумління, таланту”, обласного свята фольклору “Невичерпні джерела”.
Відділ культури та туризму райдержадміністрації щороку приймає участь у
Центрально-Українському музейно-туристичному фестивалі.
Охорона здоров’я
Медичне обслуговування населення району забезпечують 36 лікувальнопрофілактичних закладів. Це – Бобринецька центральна районна лікарня, комунальний лікувальний заклад “Центр первинної медико-санітарної допомоги
Бобринецького району” Бобринецької районної ради (міська амбулаторія) та
34 структурні підрозділи комунального лікувального закладу “Центр первинної
медико-санітарної допомоги Бобринецького району”, що розташовані в сільській
місцевості (3 амбулаторії, 7 фельдшерсько-акушерських пунктів, 24 фельдшерських пункти).
Станом на 01 січня 2018 року в Бобринецькій центральній районній лікарні
обліковується 115 ліжкомісць.
Для проведення поточного ремонту приміщень лікувально-профілактичних
закладів у 2017 році використано коштів в сумі 139,2 тис.грн.
У 2017 році придбано медичного обладнання довгострокового користування
на загальну суму 1369,4 тис.грн.
У квітні стартувала державна програма “Доступні Ліки”, на яку виділено на
2017 рік 465,1 тис грн., що ставить перед собою мету часткове або повне
відшкодування ліків громадянам, хворим на цукровий діабет 2-го типу,
бронхіальну астму та серцево-судинні захворювання. Станом на 01 січня
2018 року використано 465,1 тис грн. (програма виконана повністю).
Підтримка армії та військовослужбовців
До Центру надання адміністративних послуг районної державної
адміністрації станом на 01 січня 2018 року звернулось 367 осіб, в тому числі
361 громадян – учасників АТО та 6 громадян – членів сімей загиблих військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції, для надання їм
у власність на безоплатній основі земельних ділянок для ведення особистого
селянського господарства на території Бобринецького району на загальну площу
708,8639 га. На даний час 331 особа отримали накази про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, в
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тому числі 282 особи дану документацію вже погодили та отримали накази про
затвердження проектів землеустрою та надання у власність земельних ділянок.
Однією із складових мобілізаційної підготовки є військовий облік.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 30 травня 2017 року
№88-р “Про забезпечення функціонування системи військового обліку на
території Бобринецького району” проаналізовано ведення військового обліку на
підприємствах, в установах, організаціях та сільських радах району, зазначено
недоліки, які були виявленні під час перевірок, відмічено підприємства та сільські
ради, де на належному рівні проводиться робота з ведення військового обліку
військовозобов’язаних запасу, ведення документації, картотеки, своєчасності
надання відомостей з питань оповіщення та виклику військовозобов’язаних,
затверджено перелік документів щодо ведення військового обліку громадян та
бронювання військовозобов’язаних.
18 січня та 15 грудня 2017 року відбувся інформаційний семінар із питань
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних.
Участь в роботі інформаційного семінару взяли працівники районного військового комісаріату, голови й секретарі сільських рад, відповідальні за ведення
військового обліку від підприємств та організацій району. В ході засідання було
доведено до відома присутніх інформацію про положення постанови Кабінету
Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 “Про затвердження Порядку
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних”.
Також головам сільських рад було поставлено завдання проаналізувати ситуацію
на відповідних територіях щодо осіб, які придатні за станом здоров’я до
проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли
граничного віку перебування в запасі. При виявленні зазначених осіб підготувати
відповідні подання до районного військового комісаріату.
Протягом 2017 року в районі проводились призови на строкову військову
службу та Національну гвардію України. Затверджено основний та резервний
склади районної призовної комісії, основний та резервний склади медичної
комісії, склад оперативної групи з розшуку і доставки на призовну дільницю
призовників, які ухиляються від призову.
Робота медичної комісії проводилася у приміщенні Бобринецької центральної районної лікарні. Лікарями-спеціалістами медичні комісії були укомплектовані повністю, за винятком лікаря-психіатра, який комплектувався за рахунок
Компаніївської центральної районної лікарні.
Районною державною адміністрацією проведено комплекс заходів для
виконання завдання з відбору громадян на строкову військову службу а саме:
систематично проводились наради за участі сільських голів, представників відділення поліції, органів фіскальної служби, центральної районної лікарні, наголошено на важливість поставленого завдання та відповідальність за його невиконання.
Відповідно до районної програми військово-патріотичного виховання
молоді та забезпечення проведення призову громадян на строкову та контрактну
військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 роки було забезпечено
своєчасне прибуття призовників на районні призовні комісії та їх перевезення до
обласного збірного пункту.
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На виконання Указу Президента України від 08 серпня 2017 року
№ 213/2017 “Про внесення змін до Указу Президента України від 11 лютого
2016 року № 44”, розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 16 серпня 2017 року № 409-р “Про шефство над військовими
частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України” за Бобринецькою районною державною адміністрацією закріплено військові частини
А1469 та А0680. Крім того, ведеться тісна співпраця з СДК “Юрій Олефіренко”.
Активними представниками соціально-відповідального бізнесу району
протягом 2017 року надана допомога військовій частині А0680 у вигляді
продуктів харчування та ремонту техніки на суму близько 150 тис. грн.
З відповідними командирами військових частин погоджено річні плани
шефства на 2018 рік, якими передбачено заходи щодо надання допомоги у
забезпеченні продовольством, пально-мастильними матеріалами та матеріальнотехнічними засобами, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, розв’язання соціально-побутових проблем військовослужбовців;
участі військовослужбовців у військово-патріотичному вихованні молоді, її підготовці до виконання військового обов’язку, а також участі військовослужбовців у
заходах, які проводяться у районі.
02 липня 2017 року з нагоди Дня Військово-Морських Сил делегація від
Бобринецького району відвідала СДК “Юрій Олефіренко”. Від представників
соціально-відповідального бізнесу району екіпаж корабля отримав канцтовари,
шлівувальну машинку, принтер на суму близько 9 тис.грн.
На апаратних нарадах за участю голови районної державної адміністрації
визначається обсяг допомоги, яка буде надана військовій частині А1469.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21 листопада
2016 року №312 створено Центр надання допомоги учасникам антитерористичної
операції та здійснення шефства над військовими частинами.
Суспільно-політична ситуація.
У районі ситуацію за 2017 рік можна охарактеризувати як стабільну та
контрольовану.
Проводиться подальше налагодження системного діалогу органів виконавчої влади району з громадськістю, забезпечення відкритості діяльності, проведення консультацій з найактуальніших питань, що є основою спокійної суспільнополітичної ситуації в районі та запобіжним фактором, який приводить до
відсутності мітингувальних та протестних проявів серед населення.
Попередження надзвичайних ситуацій
Одним із пріоритетних напрямків соціального розвитку району є
попередження, своєчасне реагування та ліквідація надзвичайних ситуацій.
Для вказаних цілей була розроблена та діяла Програма цивільного захисту
Бобринецького району на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Бобринецької
районної ради від 29 липня 2016 року № 99.
У 2017 році в рамках дії Програми місцевий матеріальний резерв
поповнено на суму 47,5 тис. грн.
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За січень-грудень 2017 року проведено 18 засідань районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Проведено 5 планових
командно-штабних тренувань та 6 позапланових навчань із залученням мобільної
групи району.
На обліку перебувають 10 протирадіаційних укриттів (далі – ПРУ). Приведені у належний стан 10 ПРУ або 100% від загальної кількості. На всі захисні
споруди виготовлено технічні паспорти. На території району функціонують 9 місцевих пожежних команд.
Звернення громадян
У 2017 році до районної державної адміністрації надійшло 598 звернень,
що на 127 менше порівняно з минулим роком.
Через обласну державну адміністрацію надійшло 13 звернень. Питання, з
якими жителі району зверталися до керівництва обласної державної адміністрації,
стосувалися врегулювання земельних відносин, соціального захисту та комунального господарства.
У 2017 році до районної державної адміністрації через урядову “гарячу
лінію” надійшло 213 звернень, що на 170 менше порівняно з відповідним
періодом минулого року.
Районною державною адміністрацією забезпечено всебічний та оперативний розгляд звернень, що надходять до Кіровоградського контактного центру. У
2017 році надійшло 116 звернень, що на 27 менше порівняно з минулим роком.
У районній державній адміністрації працює “гаряча лінія” голови
райдержадміністрації. Станом на 01 січня 2018 року надійшло 43 звернення, що
на 32 більше порівняно з відповідним періодом минулого року.
За 2017 рік до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування надійшло 407 звернень, з яких: 300 вирішено позитивно, на 89 надано відповідні
роз’яснення по суті порушених звернень, 18 знаходяться на розгляді. Найбільше
порушених питань стосуються аграрної політики і земельних відносин,
забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, соціального
захисту.
Підсумовуючи викладене, слід відмітити, що проведена діяльність є,
насамперед, основою для подальшої роботи усіх ланок району. Тому вирішення
пріоритетних завдань в поточному році неможливе без збереження громадської
злагоди, забезпечення виконавської дисципліни в усіх ланках виконавчих органів
та органів місцевого самоврядування району, забезпечення плідної співпраці
районної державної адміністрації, районної ради, усіх територіальних громад, які
беруть безпосередньо участь у розбудові соціально-економічних та суспільних
відносин в районі.

