Публічний звіт
голови Бобринецької районної державної адміністрації
Тертичного Олега Васильовича
за 2018 рік
Ш ановні учасники засідання!
На виконання Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
статті 45 Закону України «Про державну службу», згідно з Типовим порядком
проведення
публічного
звіту
керівника
органу
виконавчої влади,
затвердженим наказом голови Національного агентства України з питань
державної служби від 20 грудня 2016 року № 277, з метою належного
інформування громадськості про діяльність Бобринецької районної державної
адміністрації, до Вашої уваги надається звіт про проведену роботу у 2018 році.
Протягом звітного періоду районна державна адміністрація працювала
відповідно до завдань, пріоритетів, цілей на 2018 рік, визначених та
розроблених на основі Стратегії та Програми економічного та соціального
розвитку Бобринецького району. Спільними зусиллями з органами місцевого
самоврядування досягнуто позитивних результатів. Зупинюся на основних
показниках, які реально відображають стан справ.
Бюджет
Основні зусилля були спрямовані на збільшення обсягу місцевого
бюджету в порівнянні з минулими роками. Доходи місцевих бюджетів району
(без трансфертів) станом на 01 січня 2019 року у розрахунку на одиницю
населення складали 4,501 тис. грн. або 124,2% до минулого року
(3,623 тис.грн.).
Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) до
минулого року склав 122,5%.
До загального фонду місцевих бюджетів району станом на 01 січня
2019 року надійшло доходів (без трансфертів) у сумі 58 654,1 тис. грн. або
107,7% до запланованих місцевими радами показників на 2018 рік.
Надходження податку на доходи фізичних осіб склали 22 654,7 тис. грн.
або 107,2% до плану; плати за землю - 20 722,8 тис. грн. (107,9%) та єдиного
податку - 13 360,2 тис. грн. (106,9%).
Порівняно з 2017 роком у минулому році приріст доходів загального
фонду (без трансфертів) склав 22,7 % (10 850,2 тис. грн.). По податку на
доходи фізичних осіб - приріст надходжень на 23,8% (4 358,8 тис. грн.); по
платі за землю - приріст надходжень на 19,4% (3 362,5 тис. грн.).
Затверджений план доходів загального фонду на 2018 рік виконано 24-ма
з 25 місцевих бюджетів району.
Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів
та власних надходжень бюджетних установ) склали 30,0 тис. грн. при плані
16,3 тис. грн., що становить 184,7%.
Протягом 2018 року в районі відбувся приріст податкового боргу по
сплаті податків до місцевого бюджету і склав 3 711,5 тис.грн. або 179,3% до
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початку року (2 069,9 тис. грн.).
Станом на 01 січня 2019 року найбільший податковий борг рахується по
Державному підприємству “Дослідне господарство “Червоний землероб”
(Чарівненська сільська рада) - 456,3 тис. грн. та по приватному підприємству
“Бобринець-Агро К” (Павлогірківська сільська рада ) - 714,4 тис. грн.
Станом на 01 січня 2019 року в Бобринецькому відділі обслуговування
громадян (сервісного центру) Головного управління Пенсійного фонду
України
Кіровоградської
області
отримують
пенсійні
виплати
6580 пенсіонерів Бобринецького району.
Середній розмір пенсії на 01 січня 2019 року склав 2 001,00 грн.
Сільське господарство
Темп виробництва валової продукції сільського господарства по
сільськогосподарських підприємствах за 2018 рік становить 149,5 %.
Станом на 01 січня 2019 року по сільськогосподарських підприємствах
вироблено 115 тонн молока, що становить 100 % до минулого року.
Реалізовано 63 тонни м ’яса - 97,8 % до минулого року. Продукція
вирощування в живій вазі станом на 01 січня 2019 року становить
744 центнери, 106 % до минулого року.
За 2018 рік рівень оплати праці працівників підвищився на 31,9% в
порівнянні з минулим роком і в середньому становить 7 782 грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого
2018 року № 107 “Про затвердження порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва”
станом на 28 листопада 2018 року залучено кошти державного бюджету в сумі
187,5 тис. грн. на 625 голів великої рогатої худоби.
Не залишається поза увагою технічне і технологічне переоснащення
виробництва, укріплення
матеріально-технічної бази.
За 2018
рік
сільгоспвиробниками району закуплено 30 одиниць сільськогосподарської
техніки на суму 38,1 млн. грн.
Промисловість
За 2018 рік обсяг реалізованої промислової продукції склав
109 925,0 тис.грн., що у 33 рази більше ніж у минулому році (З 317,4 тис. грн.).
Значне збільшення обсягу реалізованої промислової продукції у 2018 році
відбулось завдяки зміні облікового кола підприємств промисловості, до складу
якого ввійшло підприємство по виробництву сонячної електроенергії
“Дібрівка” .
Транспорт та розбудова дорожньої інфраструктури
Станом на 01 січня 2019 року у районі охоплено автобусним сполученням
з районним центром 56 сільських населених пунктів із 73, що складає
77%, враховуючи 9 населених пунктів, у яких відсутнє населення.
На експлуатаційне утримання та поточний ремонт комунальних доріг
Бобринецького району у 2018 році передбачено (з урахуванням змін) кошти в
сумі 1 572,8 тис.грн. місцевих бюджетів; виконано на 1 386,1 тис.грн.
На виконання Стратегії розвитку автомобільних доріг загального
користування місцевого значення та безпеки дорожнього руху на 2018 рік
проведено поточний середній ремонт автомобільних доріг загального

з
користування місцевого значення Бобринецького району по шести об’єктах:
Новоградівка-Апрелівка, Новоградівка-М ирне-Іванівка-вихід на а/д Н-14,
Бредихине-Павлогірківка-М ар’янівка,
а/д
Н -14-Новомиколаївка-Степівка,
М ар’янівка-(Бобринець-Витязівка), Бобринець-Олексіївка-Верхньоінгульське.
Загальна вартість робіт склала 16,0 млн.грн. за рахунок коштів державного
бюджету.
На компенсацію за перевезення пільгових категорій громадян
Бобринецького району у 2018 році у місцевих бюджетах виділено кошти у
сумі 48,3 тис.грн.
Інвестиційний потенціал району
За січень - вересень 2018 року підприємствами та організаціями району
освоєно 118,1 млн. грн., що становить 148,2% до відповідного періоду
минулого року (79,7 млн.грн.). Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій
з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення з наростаючим
підсумком з початку року склав 4618,8 грн.
Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні
кошти підприємств та організацій.
У рамках виконання програмного завдання станом на 01 січня 2019 року
щодо сприяння впровадженню інвестиційних проектів у галузі рослинництва
та в інфраструктурі по зберіганню сільськогосподарської продукції здійснено
капітальний ремонт та оновлення інфраструктури СТОВ "Червонопілля"
(керівник - Пелеш М икола Йосипович) на загальну суму 1 500,0 тис. грн. та
СФГ "Галина" (керівник - Німенко Сергій Іванович) на загальну суму
2 500,0 тис.грн.
Ж итлово-комунальне господарство, містобудування та архітектура
Протягом 2018 року населенням району сплачено за житлово-комунальні
послуги 20 167,7 тис.грн. або 89,3 % до нарахованих за цей період сум
(22 594,6 тис. грн.).
У 2018 року введено в експлуатацію один житловий будинок загальною
площею 103 м2, що становить 15,8% до попереднього року (650 м2).
У районі активно впроваджується Державна цільова економічна програма
енергоефективності. Протягом 2018 року (за оперативною інформацією)
територіальним відокремленим безбалансовим відділенням № 10010/093
акціонерного товариства “Ощадбанк” за рахунок програми Державної
підтримки населенню району для утеплення приміщень житлових будинків
було надано 14 кредитів на суму 415,9 тис. грн.
У 2018 році для будівництва індивідуальних житлових будинків,
господарських будівель та споруд загальною площею 1346,28 м2 видано
16 будівельних паспортів забудови земельних ділянок.
Сільськими радами проведено роботи з виготовлення грошової оцінки
землі, оновлення генеральних планів та планів зонування на суму
829,4 тис. грн. Затверджено генеральний план та план зонування с.Федіївка.
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.
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Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за IV квартал
2018 року становить 6 963 грн. Темп зростання середньомісячної заробітної
плати штатних працівників до минулого року складає 121,2 %.
Фонд оплати праці за IV квартал 2018 року становить 57 016,6 тис. грн.
до відповідного періоду попереднього року - 51 088,2 тис. грн., абої 11,6%.
Станом на 01 січня 2019 року в районі відсутня прострочена кредиторська
заборгованість з оплати праці (з нарахуванням) працівників бюджетних
установ, що фінансуються з місцевих бюджетів.
Зайнятість населення
Протягом 2018 року на обліку в Бобринецькій районній філії
Кіровоградського обласного центру зайнятості перебувало 1760 безробітних.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги ринку праці
зменшилися на 2,6 % відсотка.
Станом на 01 січня 2019 року допомогу по безробіттю одержують
380 осіб.
За оперативною інформацією на новостворені робочі місця у 2018 році
працевлаштовано 122 особи або 96,8% в порівнянні за минулий рік (126 осіб).
Реформування системи надання адміністративних послуг
Постійно вдосконалюється робота Центру надання адміністративних
послуг районної державної адміністрації, яким забезпечено прийом громадян,
зручне і оперативне отримання адміністративних послуг фізичними та
юридичними особами. Центром у 2018 році надано 139 видів адміністративних
послуг. Працюють 2 адміністратори та державний реєстратор, якими протягом
2018 року надано 5585 послуг, в тому числі Держгеокадастру - 2345; реєстрація
нерухомого майна - 2976; дозвільних документів - 7; відділу містобудування та
архітектури - 75; реєстрація бізнесу - 110; архівному відділу - 72.
Соціальне забезпечення
Суттєвим механізмом підтримки найбільш нужденних верств населення
на даний час є надання різних видів державної соціальної допомоги та
житлової субсидії.
Проведено роботу з виконання програмних завдань щодо посилення
соціального захисту громадян.
Перераховано субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 7,2 тис.
сім ’ям на суму 50,4 млн. грн.; пільги - 1,3 тис. пільговикам та членам їх сімей
на суму 2,9 млн. грн.
Виплачено субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу
1,482 тис. домогосподарствам на суму 4,644 млн. грн.
Виплачено пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу
328 домогосподарствам на суму 576,5 тис. грн.
Виплачено різних видів державної допомоги 2,5 тис. сімей, а саме: сім'ям
з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової допомоги дітям, допомоги по догляду за інвалідом І чи II групи
внаслідок психічного розладу. Всього 27,5 тис. виплат за рік на суму
48,4 млн. грн.
Виплачено компенсацій та допомог 263 особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, на загальну суму 483,6 тис. грн. та
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оздоровлено 2 особи на суму 13,6 тис. грн.
Забезпечено санаторно - курортним лікуванням двадцять двох ветеранів
війни та осіб з інвалідністю.
Надано послуги з професійної адаптації, психологічної реабілітації та
оздоровлено в санаторно - курортних закладах 11 учасників АТО на суму
71,2 тис. грн.
Проведено підбір та надані послуги з сімейного відпочинку 18 сім ’ям
демобілізованиих учасників антитерористичної операції.
Виплачено матеріальну допомогу двадцять семи військовослужбовцям,
звільненим зі строкової служби, на суму 42,2 тис. грн.
Виплачено соціальну стипендію 58 особам на суму 562,0 тис. грн.
Забезпечено ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб,
які мають право на пільги, на обліку в якому станом на 01 січня 2019 року
перебувають 6,3 тис. пільговиків.
Протягом 2018 року призначено 12 743 особових рахунків на всі види
соціальних допомог, субсидій та компенсацій. Проведено близько 8 тис.
перерахунків одержувачам державних допомог та субсидій при зміні
прожиткових мінімумів та при зміні тарифів на комунальні послуги.
Освіта
Вихованням у дошкільних навчальних закладах охоплено 85 % дітей
віком 3-6 років, 100 % - 5 років. Дошкільною освітою у 2018 році охоплено
335 вихованців.
Навчанням у загальноосвітніх школах у 2018 році охоплено 1346 учнів,
що на 6 учнів менше порівняно з минулим роком.
Стовідсотково
організовано
підвезення
шкільними
автобусами
234 осіб до місця навчання й додому. Протягом 2018 року на підвіз дітей
використано 659,7 тис.грн. з м ісцевих бю дж етів.
У 2018 році гаряче харчування організовано у 24 закладах загальної
середньої освіти району та одній філії. Витрати на харчування у 2018 році
склали 454,0 тис. грн.
З метою проведення оздоровчих заходів на базі закладів загальної
середньої освіти району у 2018 році було відкрито 23 табори відпочинку з
денним перебуванням та 1 профільний табір для здібних та обдарованих учнів,
в яких відпочило 448 дітей, що становить 37,3% від загальної кількості дітей.
Відпочинком були охоплені діти різних соціальних категорій.
Впровадження освітньої реформи “Нова українська школа” розширило
доступність до якісної освіти дітей із сільської місцевості, а саме:
придбано ноутбуки в кількості 18 шт. на 235,6 тис. грн., дидактичні
матеріали для учнів 1 класів. Придбано 117 стільців, 136 парт, 18 принтерів та
18 ламінаторів на суму 504,7 тис. грн.
Замінено 59 вікон, 5 дверей в Новоградівській, Веселівській,
Тарасівській, Федіївській, Верхньоінгульській, Василівській та Витязівській
загальноосвітніх школах на суму 268,4 тис. грн.
Затверджено Чарівнянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів опор
ним закладом загальної середньої освіти, у складі якого філія “М ар’янівський
заклад загальної середньої освіти І ступеня” та філія “Грузький заклад
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загальної середньої освіти І ступеня” . Обладнано один предметний кабінет з
фізики, з обласного бюджету було виділено 53,1 тис.грн.
Рішенням районної ради від ЗО травня 2018 року № 298 створено
комунальну установу “Інклюзивно-ресурсний центр” Бобринецької районної
ради Кіровоградської області. За рахунок державного бюджету придбано
обладнання на загальну суму 114,0 тис.грн.
За рахунок інших коштів обладнано кабінет інклюзивно-ресурсного
центру на суму 25 тис.грн.
На обліку в Інклюзивно-ресурсному центрі перебувають 7 дітей з
особливими освітніми потребами: 4 дитини - інклюзивна форма навчання,
З дитини - індивідуальна форма навчання за станом здоров’я.
Для проведення поточного ремонту приміщень загальноосвітніх
навчальних закладів у 2018 році використано коштів в сумі 787,7 тис.грн. за
рахунок субвенцій сільських рад та коштів, не заборонених чинним
законодавством.
Сфера фізичної культури і спорту
У 12 групах комунального закладу “Дитячо-юнацька спортивна школа
“Чемпіон” Бобринецької районної ради у 2018 році навчався 201 вихованець з
5 видів спорту за напрямами: футбол, волейбол, баскетбол, настільний теніс,
гирьовий спорт. З метою забезпечення діяльності дитячо-юнацької спортивної
школи “Чемпіон” за рахунок коштів районного бюджету використано
505,5 тис.грн.
Соціально-правовий захист дітей
Станом на 01 січня 2019 року на обліку служби у справах дітей районної
державної адміністрації перебуває 29 сімей, в яких виховуються 85 дітей, що
опинилися у складних життєвих обставинах.
Районною державною адміністрацією проведено відповідну роботу з
придбання житла для дітей-сиріт та осіб з їх числа на суму 305,2 тис. грн.
В рамках реалізації Державної соціальної програми з першого вересня
2018 року 56 родин отримали “пакунок малюка”, що є дієвою допомогою, яка
направлена на створення стабільної системи захисту здоров’я матері і дитини
та формування відповідального батьківства в Україні.
У 2018 році проведено 86 рейдів, під час яких здійснено 174 обстеження
умов проживання сімей, де діти опинилися у складних життєвих обставинах.
На початок 2019 року у районі проживають сорок три дитини-сироти та
діти, позбавлені батьківського піклування, з них: під опікою перебуває
26 дітей та 17 вихованців у 7 прийомних сім’ях.
Розвиток культури
Для проведення поточного ремонту приміщень закладів культури району
у 2018 році виділено кошти в сумі 722,3 тис. грн. (с. Кетрисанівка).
Творчі колективи Бобринецького району стали учасниками і
переможцями різних конкурсів, а саме:
XXVII
Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу
вокально-хорового
мистецтва "Калиновий спів", в якому народна аматорська хорова капела
(керівник Людмила Голик) посіла І місце в номінації "Академічний спів";
Всеукраїнського фестивалю "Червона рута", в якому вокальний квартет
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“М агія” районної дитячої школи мистецтв (керівник Ніна Матюхіна) зайняв
1 місце. В 2019 році квартет "Магія" буде представляти Кіровоградську
область у м. Чернівцях.
Дитячий зразковий хореографічний колектив "Світлячок" протягом
2018 року тричі перемагав на Київських фестивалях та конкурсах, зокрема на
Всеукраїнському дитячому фестивалі мистецтв "Лавина талантів", що відбувся
за підтримки М іністерства культури України та Київської міської державної
адміністрації.
Відділом культури та туризму районної державної адміністрації спільно
з сільськими громадами започатковано видавничий, рекламно-інформаційний
проект "Мандруємо земним раєм, степовим Бобринецьким краєм!" шляхом
видання рекламно - інформаційних буклетів, що представляють туристичну,
етнографічну та інвестиційну привабливість сільських територій району.
Розроблено нові туристичні маршрути: до 1030-ої річниці хрещення
Київської Русі-У країни розроблено туристичний маршрут "Пам’ятки
християнської культури Бобринецького району", до якого увійшли шість
пам’яток християнської культури, що знаходяться на території району;
туристичний маршрут "Марко Лукич Кропивницький на Бобринеччині", до
якого входять 14 об’єктів показу.
Охорона здоров’я
2018-ий став роком перетворення первинної ланки медицини на більш
якісні та професійні відносини між сімейним лікарем та пацієнтом.
На виконання рішень уряду України щодо проведення реформи
первинної ланки галузі охорони здоров’я в 2018 році майже всі сімейні лікарі
забезпечені ком п’ютерною, ксерокопіювальною технікою та доступом до
мережі інтернет (придбано 9 ком’ютерів, 3 принтери, Витязівську та
Рощахівську сільські лікарські амбулаторії підключено до мережі Інтернет).
28 грудня 2018 року введено в експлуатацію сільську лікарську
амбулаторію в с.Златопілля. На будівництво об’єкта загалом витрачено більше
5,7 мільйонів гривень.
В рамках державної програми “Сільська медицина”, амбулаторія
отримала сучасний автомобіль “Renault Duster” вартістю 499,9 тис. грн.
У регіональний розвиток у 2017-2018 роках залучено субвенцію із
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку
окремих
територій,
а
саме:
2 467,133 тис.грн. для реалізації проекту “Реконструкція будівлі дитячої
консультації Бобринецької ЦРЛ по пров. В.Порика, 6, м. Бобринець, під
відомче житло” . Станом на 01 січня 2019 року освоєно 2554,7 тис.грн., в тому
числі за рахунок державного бюджету - 2467,1 тис.грн., місцевого бюджету 87,610 тис.грн.
Для проживання молодих спеціалістів облаштовано 6 квартир. Загальна
площа житлового будинку складає 263,7 кв.м.
У 2018 році за рахунок коштів місцевих бюджетів та власних надходжень
закуплено
медикаменти,
вироби
медичного
призначення,
медичне,
технологічне обладнання та отримано в оренду автомобіль швидкої допомоги
на загальну суму 2,9 млн.грн.

8

Станом на 01 січня 2019 року в центральній районній лікарні
обліковується 115 ліжкомісць.
В районі здійснюється реалізація Урядової програми "Доступні ліки", у
рамках якої пацієнти мають змогу отримати ліки від серцево-судинних
захворювань, діабету II типу та бронхіальної астми безкоштовно або з
незначною доплатою. За програмою "Доступні ліки” працювало 3 аптеки. На
реалізацію програми у 2018 році виділено цільову субвенцію у сумі
661,9 тис. грн. Станом на 01 січня 2019 року кошти використано повністю.
Підтримка армії та військовослужбовців
У рамках виконання завдань програми щодо розвитку земельних відносин
з початку 2018 року проведено певну роботу. Станом на 01 січня 2019 року
звернулося 389 осіб, в тому числі 383 громадян - учасників АТО та 6 громадян
- членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в
антитерористичній операції, для надання їм у власність на безоплатній основі
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на
території Бобринецького району загальною площею 748,2050 га. На даний час
356 осіб отримали накази про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, в тому числі
293 особи дану документацію вже погодили та отримали накази про
затвердження проектів землеустрою та надання у власність земельних ділянок.
Протягом 2018 року в районі проводились призови на строкову військову
службу та в Національну гвардію України.
На строкову військову службу до обласного пункту збору у 2018 році від
Бобринецького району було відправлено 57 чоловік або 124% до плану.
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 з
районного бюджету було виділено 14,0 тис.грн. на поповнення резерву
паливно-мастильних матеріалів для забезпечення доставки призовників до
пункту збору.
На належному рівні проводиться робота з ведення військового обліку
військовозобов’язаних запасу.
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
А 1469 та А0680.
У 2018 році активними представниками соціально-відповідального
бізнесу району надано допомогу військовій частині А0680 у вигляді
придбання автомобіля та кошти в сумі 3,0 тис. грн. на ремонт техніки.
Попередження 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.
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У 2018 році в рамках дії Програми місцевий матеріальний резерв
поповнено на суму 21,2 тис. грн. За січень-грудень 2018 року проведено
16 засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій.
Протягом 2018 року проведено 2 планових командно-штабних
тренування та 14 навчань із залученням спеціалізованих служб району.
На обліку на території району перебувають 10 протирадіаційних
укриттів (далі - ПРУ). Приведені у належний стан 10 ПРУ або 100% від
загальної кількості. На всі захисні споруди виготовлені технічні паспорти. На
території району функціонують 9 місцевих пожежних команд.
Проведена робота з сільськими головами із встановлення нових джерел
протипожежного
водопостачання
в
населених
пунктах,
а
саме:
с. Павлогірківка, с. Чарівне, с. Зоряне, с. Миколо-Бабанка, с. Кривоносове,
с. Федіївка, с. Кетрисанівка, с. Сорочаново, с. Шляхове, с. Червона Долина.
Заплановано виділення коштів у 2019 році на під’їзні майданчики з твердим
покриттям.
Звернення громадян
До районної державної адміністрації у 2018 році надійшло 823 звернення,
що на 225 більше порівняно з минулим роком.
Серед порушених питань 301 вирішено позитивно, на 522 надано
роз’яснення.
Питання, з якими жителі району зверталися до керівництва обласної
державної адміністрації, стосувалися питань врегулювання земельних
відносин, соціального захисту, працевлаштування та комунального
господарства.
У 2018 році до районної державної адміністрації через урядову “гарячу
лінію” надійшло 238 звернень, що на 25 більше порівняно з минулим роком.
Районною державною адміністрацією забезпечено всебічний та
оперативний розгляд звернень, що надходять до Кіровоградського
контактного центру. У 2018 році надійшло 140 звернень, що на 24 більше
порівняно з минулим роком.
У районній державній адміністрації працює “гаряча лінія” голови
райдержадміністрації. Станом на 01 січня 2019 року надійшло 66 звернень, що
на 23 більше порівняно з минулим роком.
Організаційно-кадрові питання
З метою здійснення повноважень, визначених Законом України “Про
місцеві державні адміністрації”, в 2018 році структуру Бобринецької районної
державної адміністрації складали апарат та 9 структурних підрозділів.
Станом на 01 січня 2019 року чисельність працівників Бобринецької
райдержадміністрації становила 92 штатні одиниці, облікова чисельність 90 осіб, з них: посади державних службовців - 85 осіб, посад керівних
працівників, на яких не поширюється дія закону України “Про державну
службу” - 2, працівники, які виконують функції з обслуговування - 3 особи,
вакансій - 6.
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Підсумовуючи роботу районної державної адміністрації за 2018 рік, хочу
зазначити, що команда районної державної адміністрації у своїй діяльності
керувалась основним принципом - створити потужний фундамент росту в усіх
галузях на наступні роки. Впевнений, що у 2019 році злагодженою та
наполегливою працею досягнемо поставлених цілей для покращення життя
громади району, як цього вимагає Президент України. Успішний результат
соціально-економічного розвитку Бобринецького району''’ залежить від
професійної, самовідданої роботи кожного із нас.

Голова районної
державної адміністрації
22 лютого 2019 року
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