УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №17
3 сесія 7 скликання

17 грудня 2015 року

Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку Іллінецького району
за 2015 рік та затвердження Програми
економічного і соціального розвитку
Іллінецького району на 2016 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу економічного
розвитку районної державної адміністрації Купрій І.І. про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Іллінецького району за 2015 рік, районна рада
відзначає, що робота районної державної адміністрації у звітному періоді була
направлена на виконання програмних завдань, спрямованих
на закріплення
економічної стабільності, забезпечення наповненості бюджетів та вирішення
соціальних проблем.
За 11 місяців 2015 року до бюджету району надійшло власних і закріплених
доходів 47,6 млн. грн., що становить 110,3 % до уточненого плану, затвердженого
місцевими радами. Додатково до плану отримано 4,45 млн. грн.
Дохідну частину бюджету району у звітному періоді за показниками,
затвердженими місцевими радами, виконали всі 25 рад, при цьому 22 ради вже
забезпечили виконання річного плану. Зміни до Бюджетного кодексу України дали
можливість за 11 місяців додатково отримати фінансовий ресурс в сумі 8,925 млн.
грн., зокрема:
- по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників –
3,86
млн. грн.;
- по платі за землю – 1,96 млн. грн.;
- по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів – 2,82 млн. грн.
За 11 місяців 2015 року до Зведеного бюджету мобілізовано 108,6 млн. грн., або
108,4%, до Державного - 52,8 млн. грн., або 104,5% до планового завдання.
В 2015 році продовжено роботу по раціональному використанню земель та
підвищенню ставок орендної плати за землі державної власності. Площа земель
наданих у власність та користування збільшилася на 242 га, внаслідок чого
надходження від використання земель зросли на 1 млн. 222 тис. грн. (на 30,4%) і
становлять 5 млн. 238 тис. грн. На 188 грн./га, проти 2014 року, зріс середній розмір
орендної плати і становить 823 грн./га.
Незважаючи на складну економічну ситуацію та несприятливі погодні умови,
забезпечено позитивну динаміку розвитку сільськогосподарського виробництва.

Сільськогосподарськими формуваннями району зібрано 155,5 тис. тон зернових
культур при середній врожайності 52,5 центнера з гектара. У 2015 році в структурі
посівів на 22% зросла частка зернових культур за рахунок розширення площ посіву
кукурудзи на зерно на 51%, озимих – на 15 % та ярих зернових культур – на 26%.
Одночасно відбулось зменшення посівних площ технічних культур майже на 26%.
Сільськогосподарськими товаровиробниками закладено необхідну базу під
урожай 2016 року, посіяно 11,9 тис. га озимих культур, в т.ч. 11,8 тис. га озимих на
зерно. Засіяно озимим ріпаком 2,4 тис. га.
Вдалося забезпечити сталий розвиток поголів’я великої рогатої худоби. Станом
на 1 грудня 2015 року у районі нараховується 5571 голова ВРХ , в тому числі 2060
голів корів. Поголів’я свиней збільшено на 464 голови і нараховує 5160 голів.
З початку року господарствами району вироблено 10536 тонн молока, що на
991 тонну більше проти відповідного періоду минулого року.
Надій молока на корову зріс на 328 кг і становить 5119 кг.
Вирощено м’яса великої рогатої худоби та свиней 913 тон, реалізовано 828 тон.
Приведено у відповідність договірні відносини щодо переданих в оренду земель
сільськогосподарського призначення. В поточному році нарахування орендної плати
по району проведено в середньому розмірі 3,45 % від грошової вартості землі і
становить 33,6 млн. грн. Власники земельних ділянок отримали 12,1 тис. тон зерна,
середньою вартістю 1785 грн. за тону, розрахунок коштами проведено на суму 14,4
млн. грн.
По договорах оренди майна нараховано орендної плати 47,69 тис. грн.,
розрахунки проведено на 100%.
За 10 місяців 2015 року досягнуто збільшення темпів промислового виробництва
продукції на 15,4 %. Основну частку у виробництві та реалізації продукції займають
підприємства харчової галузі: ТОВ «Люстдорф» (обсяг реалізації продукції становить
1185,4 млн. грн., з приростом 15%) та «Іллінецький цукровий завод» (вироблено 18,9
тис. тон цукру). Стабільно працюють та забезпечують позитивну динаміку ДП
«Іллінецьке лісове господарство», ПП «Іллінецький цегельний завод» та ПАТ
«Дашівський РМЗ».
Кількість зайнятих у сфері бізнесу району становить близько 5 тис. громадян, це
майже 70% населення району, зайнятого економічною діяльністю. На кінець року в
районі нараховується 188 малих і середніх підприємств, 1154 осіб займаються
індивідуальною підприємницькою діяльністю. З метою створення зручних і
сприятливих умов для отримання послуг суб’єктами господарювання налагоджена
робота
районного
Центру
надання
адміністративних
послуг
при
райдержадміністрації.
Середньомісячна заробітна плата по району за дев’ять місяців 2015 року зросла
на 19,1% (або на 506 грн.) і становить 3152 грн. Також забезпечено тенденцію росту
зарплати на 15,6% у сільському господарстві.
Одним із основних пріоритетів соціальної сфери району є соціальна підтримка
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей загиблих. З початку
року на матеріальну допомогу вищезгаданим категоріям виділено 95,3 тис. грн., 9
осіб отримали путівки на оздоровлення та проходження психологічної реабілітації,
107 особам виділено 128 га земель на території Іллінецького району для ведення
особистого селянського господарства та будівництва.
Оформлені документи на придбання житла учаснику АТО, інваліду війни
Ребару І.І. На дані цілі виділено 510,00 тис. грн. коштів з державного бюджету.

Триває робота по оформленню та наданню житлових субсидій населенню
району. Станом на 1 грудня житлових субсидій нараховано на суму 12,2 млн. грн.
Продовжується впровадження інвестиційних проектів в аграрній та промисловій
галузях, реконструкція
об’єктів соціальної
сфери. Проводяться заходи по
енергозбереженню у закладах освіти, медицини та культури.
Поряд з цим у районі не повністю вдалося забезпечити покращення окремих
показників економічного і соціального розвитку: знизилися обсяги залучених
капітальних та прямих іноземних інвестицій; по деяких
сільських радах
спостерігається певний дисбаланс у розподілі податків, що знижує надходження до
бюджетів; не повністю сплачені борги за спожиті енергоносії.
Незважаючи на окремі невирішені проблеми, в районі є реальний потенціал для
збереження стабільного економічного розвитку, що і відображено в програмі
економічного і соціального розвитку району на 2016 рік.
Програма розроблена відділом економічного розвитку райдержадміністрації
спільно зі структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними
органами міністерств та відомств України, виконавчими комітетами сільських,
селищної, міської рад відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України». Крім того, в
основу проекту цієї Програми покладені вимоги інших законодавчих та нормативних
актів з питань економічної та регіональної політики.
Програма, крім аналізу господарської діяльності у 2015 році, відображає
основні показники економічного і соціального розвитку Іллінецького району на 2016
рік та цільові програми, які передбачається фінансувати у 2016 році у відповідності з
Бюджетним кодексом.
У реальному секторі економіки протягом 2016 року передбачається збільшити
темпи промислового виробництва на 4%, в основному за рахунок стабільності
виробництва та розширення виробничих потужностей ТОВ «Люстдорф», ТОВ
«Іллінецький цукровий завод», машинобудівної галузі, виробництва будівельних
матеріалів та деревини.
Темп росту середньомісячної зарплати одного штатного працівника по району
у 2016 році очікується 115,6%.
Сільгоспвиробниками району у 2016 році передбачається виробити: зерна –
159,2 тис. тонн, соняшнику – 15,2 тис. тонн, цукрових буряків – 52 тис. тонн.
Реалізувати худоби в живій вазі заплановано 2,9 тис. тонн, виробити молока — 30
тис. тонн.
Обсяг капітальних інвестицій на 2015 рік прогнозується в сумі 120,0 млн. грн.
У 2016 році передбачається покращення розрахунків населення за спожитий газ
та електроенергію, зокрема за рахунок призначених житлових субсидій.
З метою досягнення економії бюджетних коштів та енергоносіїв у 2016 році
заплановано подальше впровадження заходів по енергозбереженню:
- в галузі освіти: переведення газових котелень на альтернативні види палива в
Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. та Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст.№3, утеплення фасадів в
Іллінецькому НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2», завершення
капітального ремонту даху та реконструкцію котельні в Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст.№1,
проведення капітального ремонту даху Дашівської ЗОШ І-ІІІ ст.;
- в галузі охорони здоров’я: завершення капітального ремонту пральні та даху
хірургічного відділення, утеплення приміщень ФАПів та амбулаторій;
- в галузі культури: капітальні ремонти системи опалення та підвального
приміщення районної бібліотеки і приміщення районного будинку культури.

З метою реалізації державної економічної та соціальної політики, відповідно до
Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
і соціального розвитку України», враховуючи рекомендацію постійної комісії питань
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва від
15 грудня 2015 року та керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Іллінецька районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу економічного розвитку районної державної
адміністрації Купрій І.І. про виконання Програми економічного і соціального
розвитку Іллінецького району за 2015 рік взяти до відома.
2. Затвердити «Програму економічного і соціального розвитку Іллінецького
району на 2016 рік» (додається).
3. Рекомендувати управлінням та відділам районної державної адміністрації,
виконавчим комітетам сільських, селищної та міської рад:
3.1. Вжити заходів щодо виконання програмних пріоритетів і завдань;
3.2. При розробці програм економічного і соціального розвитку територіальних
громад на 2016 рік керуватись цілями та завданнями, визначеними даною програмою.
4. Рішення 34 сесії 6 скликання районної ради від 13.01.2015 №634 «Про
виконання Програми економічного і соціального розвитку Іллінецького району за
2014 рік та затвердження Програми
економічного і соціального розвитку
Іллінецького району на 2015 рік» зняти з контролю.
5. Контроль за виконанням програми економічного і соціального розвитку
району на 2016 рік покласти на постійні комісії районної ради.
Голова районної ради
.

С.Загороднюк

Додаток до рішення 3 сесії районної ради
7 скликання від 17.12.2015 року №17
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ЗМІСТ

Вступ
1. Оцінка економічного та соціального розвитку району (стан, проблеми,
причини):
Промисловість
Сільське господарство, стан використання землі
Торгівля і послуги
Розвиток малого та середнього бізнесу
Бюджетна політика
Податкова політика
Транспортне обслуговування та зв’язок
Демографічна ситуація
Заробітна плата
Пенсійне забезпечення
Соціальний захист
Охорона праці
Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності
Робота районних соціальних служб
Освіта
Медицина
Ринок праці
Розвиток культури і мистецтва
Архівна справа
Енергозберігаючі технології
Житлово-комунальне господарство
Захист населення і території від можливих надзвичайних ситуацій
Прозорість, відкритість в діяльності органів влади
Участь громад району у грантовій діяльності
2. Цілі і пріоритети на 2016 рік
3. Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених
цілей
В економічній сфері
Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу району з метою
насичення ринку конкурентоспроможними промисловими товарами.
Залучення інвестицій в переробну промисловість району
Пріоритет 2. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового
комплексу на основі інтенсифікації виробництва та впровадження
інвестиційних проектів в галузі рослинництва, тваринництва та
інфраструктурі зберігання сільськогосподарської продукції
Пріорітет 3. Розвиток овочівництва та інфраструктури для збереження
виробленої продукції з використанням сучасних технологій зберігання
продукції
Пріорітет 4. Розвиток тваринництва шляхом нарощування поголів'я
сільськогосподарських тварин в сільськогосподарських підприємствах,
будівництво нових та реконструкція існуючих тваринницьких комплексів
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та ферм
Пріорітет 5. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в 49
системі життєзабезпечення населених пунктів
Пріоритет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу 49
району
Пріоритет 7. Здійснення структурних перетворень у сфері торгівлі та 50
послуг, спрямованих на підвищення якості обслуговування
Пріоритет 8. Усунення зайвих регуляторних бар'єрів - як мотивація для 51
подальшого розвитку малого та середнього бізнесу
Пріоритет 9. Продовження політики стабільності та прозорості на засадах, 52
визначених Бюджетним кодексом України, розширення податкової бази,
посилення
платіжної дисципліни щодо виконання податкових
зобов’язань
Пріоритет 10. Розвиток транспортної інфраструктури району
52
Пріоритет 11. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в 53
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Вступ
Програма економічного і соціального розвитку Іллінецького району на
2016 рік (далі – Програма) розроблена з метою аналізу соціально-економічної
ситуації в районі за попередній період та визначення зовнішніх і внутрішніх
чинників, які стримують розвиток регіону. Вона передбачає забезпечення
узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку
області на рівні району.
Програма підготовлена відповідно до розпоряджень голів обласної
державної адміністрації від 25 вересня 2015 року №590 та районної державної
адміністрації від 6 жовтня 2015 року №207, визначені головна мета та
пріоритети розвитку Іллінеччини на 2016 рік.
Основою для розроблення Програми є Закон України від 23 березня
2000 року № 1602 – ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів
України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і
програмних документів економічного і соціального розвитку та складання
проекту державного бюджету», від 6 серпня 2014 року №385 «Про
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020
року» та інших нормативно-правових актів, прогнозні розрахунки показників
соціально-економічного розвитку району на 2016 рік розроблені на підставі
статистичних даних Державної служби статистики України та відображають
наміри структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади, виконкомів сільських,
селищної, міської рад, а також підприємств, організацій і господарств області
щодо результатів їх діяльності у наступному році.
На підставі оцінки ресурсного потенціалу району, тенденцій соціальноекономічного розвитку у 2015 році та попередніх роках, наявних проблем і
можливих ризиків у Програмі визначено пріоритети, оперативні цілі, завдання
та заходи економічної та соціальної політики на 2016 рік.
Заходи, закладені в Програмі, спрямовані на реалізацію єдиної політики
розвитку району відповідно до стратегічних пріоритетів економічного і
соціального розвитку району на 2016 рік.
Продовжуючи розпочаті реформи з метою активізації позитивних
перетворень, політика району буде реалізовуватись таким чином, щоб
забезпечити необхідні умови для підвищення самодостатності економічного і
соціального розвитку Іллінеччини та кожного населеного пункту району.
З метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників та
власників завдання і заходи, визначені Програмою, реалізовуватимуться
шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів державної
влади, профспілок та роботодавців.
Проект Програми погоджено та розглянуто на засіданнях постійних
комісій районної ради, розміщено на ВЕБ-сайті районної державної
адміністрації, доопрацьовано з урахуванням пропозицій та зауважень.
Організацію виконання заходів Програми здійснює районна державна
адміністрація, її структурні підрозділи спільно з територіальними органами
центральних органів виконавчої влади, які розробили відповідні розділи
Програми.
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У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до
Програми затверджуються сесією районної ради за поданням районної
державної адміністрації.
1.Оцінка економічного і соціального розвитку району
Райдержадміністрація разом із місцевими органами виконавчої влади
протягом 2015 року спрямовували свою діяльність на стабілізацію економічної
ситуації Іллінеччини та вирішення проблемних питань в усіх галузях
господарського комплексу району.
Аналіз соціально-економічного розвитку району за 2015 рік свідчить, що в
економіці спостерігаються позитивні зрушення щодо нарощення темпів
економічного зростання. Досягнуто таких результатів:
- приріст обсягів реалізації промислової продукції за 10 місяців 2015 року
становить 11,4% (район протягом року займає стабільне 4 місце в рейтингу);
- зростання середньомісячної заробітної плати на 19% за 9 місяців 2015
року;
- позитивний фінансовий результат діяльності великих та середніх
підприємств району.
До негативних факторів, які мають безпосередній вплив на економічну
ситуацію району належать:
- недостатній рівень заробітної плати, зокрема в сільському господарстві;
-недосконалість
пільгових
схем
кредитування
для
розвитку
підприємницької діяльності;
- заборгованість споживачів району за спожиті енергоносії.
Промисловість
У структурі промисловості району основне місце належить харчовій галузі
(98%), серед якої молокопереробна і цукрова продовжують займати провідне
місце.
В галузевому розрізі найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів
надійшли від промислових підприємств району. Домінуюче положення в
структурі надходжень зведеного бюджету від підприємств промисловості
належить харчовій галузі.
Стратегічною метою промислової політики району залишається залучення
інвестиційних ресурсів для будівництва нових та реконструкції діючих
виробничих потужностей з метою відновлення виробництва промислової
продукції,
збільшення
випуску
її
нових
видів,
підвищення
конкурентоспроможності продукції та розширення її асортименту. Для
формування інвестиційного іміджу району відділом економічного розвитку
райдержадміністрації щомісячно поновлюється інформація на сайтах
облдержадміністрації «Інвестиційний портал Вінниччини» та Іллінецької
районної державної адміністрації.
Підсумки роботи промислових підприємств району за 10 місяців 2015
року свідчать про те, що відбулося збільшення темпу приросту обсягів
промислового виробництва на 15,4%, в основному за рахунок залучення
капітальних інвестицій для розширення виробничих потужностей.
Загалом реалізація промислової продукції за 10 місяців 2015 року у
фактичних цінах складає 1199,4 млн.грн. Високі темпи промислового
виробництва та реалізації забезпечують підприємства:
- молокопереробної галузі: ТОВ «Люстдорф» вироблено продукції на
1185,4 млн. грн., перероблено з початку року більше 111 тис.тонн молока та
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забезпечено 15% приросту обсягів реалізації продукції;
- цукрової галузі: ТОВ «Іллінецький цукровий завод»;
- будівельних матеріалів: ПП «Іллінецький цегельний завод» вироблено
продукції - 3,0 млн. шт. Виробничий сезон на даному підприємстві тривав з 20
квітня по 28 серпня. Станом на 01.11.2015 року обсяг реалізації продукції
становить 3411,4 тис.грн., що на 12% більше відповідного періоду минулого
року.
- машинобудівної галузі: ПАТ «Дашівський РМЗ» протягом 10 місяців
2015 року реалізовано ливарної продукції (чавун, сталь) на суму 8,9 млн.грн.
- державне підприємство «Іллінецьке лісове господарство», яке стабільно
виробляє, реалізовує продукцію деревини та забезпечило 200% приросту
обсягів реалізації продукції, реалізовано продукції на суму більше 1,6 млн.грн.
Обсяг реалізованої промислової продукції

ТОВ «Люстдорф» є також основними експортером вітчизняної продукції в
Азербайджан, Молдову, Грузію, Білорусь, Придністров'я.
Інвестиційно привабливі підприємства району постійно беруть участь в
обласних ярмарках, виставках продукції, проводять рекламні акції та
розповсюджують бізнес-плани.
Перспективними інвестиційними проектами залишаються:
- реконструкція (розширення) виробничих потужностей ТОВ «Люстдорф»;
- будівництво станції по очистці стічних вод ТОВ «Люстдорф»;
- технічне переозброєння та нарощення потужностей ТОВ «Іллінецький
цукровий завод»;
- впровадження новітньої технології металообробки з метою випуску
якісної продукції на ПАТ «Дашівський ремонтно-механічний завод»;
- створення спільного підприємства по виробництву біопалива на базі ПАТ
«Дашівський ремонтно-механічний завод».
За 2015 року підприємствами району планується засвоїти 120 млн. грн.
капітальних інвестицій. Складна економічна ситуація країни позначилась на
роботі підприємств, на їх здатності вкладати кошти у розширення,
реконструкцію та придбання основних засобів. Обсяг інвестицій зменшився в
порівнянні з відповідним періодом минулого року на 40%. Обсяг прямих
іноземних інвестицій у підприємства району залишається майже на рівні
минулого року і станом на 1 жовтня 2015 року складає 434,5 тис.дол.США.
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Сільське господарство
За 2015 рік в сільськогосподарському виробництві, незважаючи на складну
економічну ситуацію та екстремальні погодні умови, забезпечено позитивну
динаміку розвитку.
У районі на належному рівні було проведено весняну посівну компанію,
жнива та комплекс осінньо-польових робіт. Господарства району забезпечили
себе насінням, паливо-мастильними матеріалами, проведено підготовку
тваринництва до зимово-стійлового періоду 2015-2016 року. В районі
наближається до завершення комплекс осінньо-польових робіт. Закладено базу
під урожай 2016 року.
Загальна площа сільськогосподарських угідь в господарствах усіх форм
власності району (включаючи господарства населення) складає 61,3 тис. га., з
них ріллі 55,7 тис. га.
Виробництвом сільськогосподарської продукції в районі займались 93
підприємства різних форм власності.
В структурі посівів у 2015 році зернові культури займали 53,3 %,
технічні – 25,5 %, 21,2 % - кормові та овочево-баштанні культури.
Станом на 05.11.2015 зібрано урожай зернових культур – 145,6 тис.тонн
при середній врожайності зернових культур 53,3 ц/га. Господарствами району
вирощено 5,5 тис.тонн цукрових буряків при урожайності 471 ц/га. Валова
продукція сільського господарства за 2015 рік становить 507,7 млн.грн., в т. ч.
391,4 млн.грн. - продукція
рослинництва, 116,3 млн.грн. - продукція
тваринництва.
Загальна площа посіву озимих на зерно під урожай 2016 року становить
11,7 тис. га або 97 % до прогнозу, озимого ріпаку посіяно на площі 2,4
тис.га (64 % до прогнозу). Зяблеву оранку проведено на площі 35,1 тис.га
(94% до прогнозу).
Сільськогосподарські підприємства району готуються до проведення
комплексу весняно – польових робіт. Господарства району забезпечені
насінням ярих культур, мають в наявності понад 3,5 тис.тонн мінеральних
добрив, триває ремонт сільськогосподарської техніки.
Станом на 01.11. 2015 року в господарствах організованого сектору
нараховується 5,7 тис. голів великої рогатої худоби, в тому числі поголів’я
корів становить більше 2,0 тис. голів. Чисельність поголів’я свиней складає 5,3
тис. голів.
В сільськогосподарських підприємствах району за 10 місяців поточного
року вирощено 833 тонни м’яса великої рогатої худоби та свиней. Реалізовано
м’яса – 746 тонн.
За 10 місяців 2015 року обсяги виробництва молока збільшено до
минулого року на 982 тонни, фактично вироблено 9744 тонни молока. Надій
на корову (на середнє поголів’я) склав 4,6 тис. кг.
З початку року в господарствах району народилося 3,8 тис. голів поросят
та 2,0 тис. голів телят.
Залучення інвестицій є однією з головних складових розвитку
агропромислового комплексу в цілому, так і окремих його галузей.
В 2015 році проведено реконструкцію плодосховищ та модернізацію їх
обладнання в:
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- ПАТ «Жорнище» с. Жорнище – проектна потужність 6,0 тис. тонн,
кошторисна вартість 0,65 млн. грн., освоєно коштів – 0,6 млн. грн.;
- ТОВ «Гренвіс» с. Криштопівка – проектна потужність 1,8 тис. тонн,
кошторисна вартість 0,7 млн. грн., освоєно коштів – 0,65 млн. грн.
В поточному році в галузі тваринництва проводяться реконструкції
п’яти молочнотоварних ферм.
- ФГ «Копіївський лан»
с.Копіївка, потужністю - 110 гол./місць,
кошторисною вартістю 2,5 млн. грн., освоєно коштів – 900 тис. грн.,
- ПАТ «Жорнище» с. Жорнище потужністю - 200 гол./місць,
кошторисною вартістю 1,7 млн. грн., освоєно коштів – 10 тис. грн.,
- ПП «Агрофірма «Рось» с. Слободище розпочато третю чергу
реконструкції молочнотоварної ферми (в даному господарстві безприв’язне
утримання ) потужністю - 220 гол./місць, кошторисною вартістю 2,8 млн. грн.,
освоєно коштів – 650 тис. грн..
- ФГ «Божнюкове» с.Неменка, потужністю - 208 гол./місць, кошторисною
вартістю 4,3 млн. грн., освоєно коштів – 250 тис. грн..
- СТОВ «Надія» с. Чортория потужністю 120 гол./місць, кошторисною
вартістю 0,9 млн. грн., освоєно коштів – 800 тис. грн..
Рівень
середньомісячної
заробітної
плати
одного
штатного
сільськогогосподарського працівника за 9 місяців 2015 року становить 2628,7
грн.
За очікуваними показниками фінансово-господарської діяльності
сільськогосподарських підприємств за 2015 рік планується отримати 62,5
млн.грн прибутку та 11 % рентабельності.
Найбільш ефективно спрацювали та отримали високий рівень
рентабельності: ТОВ «Агрофірма Дар» с.Леухи, СТОВ «Дружба» с.Кантелина,
СТОВ «Авангард» с.Городок, ТОВ «Світоч» с.Китайгород, СФГ «Перемога»
смт.Дашів, ФГ «Божнюковк» с.Неменка, ТОВ «Гарантінвестагро» с.Якубівка,
СТОВ «Маяк» с Володимирівка.
Невирішеними проблемами агропромислового комплексу району
залишаються:
- обмеженість власних обігових коштів;
- надзвичайно високий рівень відсотків за користування кредитними
коштами.
Стан використання земельних ділянок (паїв)
У ході земельної реформи в районі набули право на земельну частку (пай)
14461 громадян, із них 13425 по сертифікатах. Оформлено 14403 державних
актів на право власності на землю.
Грошову оцінку земель у районі проведено у всіх населених пунктах. Між
орендарями та власниками земельних ділянок, земельних часток (паїв)
укладено 13221 договір оренди землі загальною площею 36,4 тис. га.
Нарахування орендної плати в поточному році проведено в середньому по
району 3,45 % від грошової вартості землі. Нарахована орендна плата в сумі
33,6 млн. грн.
В даний час проведено розрахунок з орендодавцями на 96,5 %. Власники
земельних ділянок, земельних часток (паїв) отримали 11,9 тис. тонн зерна
середньою вартістю 1781 грн. за тонну. З окремими орендодавцями проведено
розрахунок коштами в сумі 11,3 млн. грн.
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По договорах оренди майна нараховано орендної плати 47,69 тис. грн.
Розрахунки з власниками майнових паїв проведено на 100 %.
Продовжує розвиватися інфраструктура аграрного ринку. На території
району станом на 01.11.2015 року працює 29 молокоприймальних пункти,
обладнаних лабораторним та холодильним обладнанням.
Основним заготівельником молока в районі являється ТОВ «Агромол
сервіс».
Стан використання земель державної власності
Станом на 25.10.2015р. із 9679,53 га орних земель запасу та резервного
фонду використовується 9101,32 га, що становить 94%, в тому числі на правах
оренди 3455,92 га або 35,7%.
Нараховано орендної плати у 2015 році 2787 тис.грн., з яких сплачено за 9
місяців поточного року 2067 тис.грн., що становить 74%. Середня орендна
плата за 1 га за землі запасу складає 823,17 грн./га за землі резервного фонду
складає 794,17 грн./га
Разом з цим залишаються ненаданими у користування ще 578,21 га або
5,97% земель запасу та резервного фонду.
Використання земель водного фонду
Всього по обліку в районі 207 водних об’єктів, загальною площею 1243,65
га. Станом на 01.10.2015 використовується на правах оренди 84 водних об’єкти,
загальною площею земельних ділянок 1038,92 га. Нараховано орендної плати у
2015 році 636,11 тис.грн., з яких сплачено за 9 місяців 424,564 тис.грн., що
становить 66,7%. У 2015 році нарахування орендної плати збільшилось на
227,017 тис.грн., або 56%.
Торгівля та послуги
З метою здійснення правових, економічних, організаційних та соціальних
заходів, спрямованих на
створення цивілізованих ринкових відносин,
створення конкурентного ринкового середовища, вирішення проблемних
питань у сфері споживчої політики та підвищення якості обслуговування
населення, діяльність органів виконавчої влади і місцевого самоврядування
сконцентровано на вжитті заходів, спрямованих на підтримку добросовісної
конкуренції і популяризації серед споживачів
досягнень національних та
місцевих виробників.
Регулярно розглядаються звернення громадян і суб’єктів господарювання,
заслуховуються на засіданнях робочих груп і оперативних нарадах при
райдержадміністрації порушники чинного законодавства та посадові особи
місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до їх компетенції.
При районній державній адміністрації працює робоча група з питань
моніторингу рівня цін на основні види продуктів харчування на споживчому
ринку району. Здійснюється інформування департаменту регіонального
економічного розвитку облдержадміністрації про цінову ситуацію в закладах
торгівлі та на ринках району.
Торгівля нині є однією із сфер, яка найбільш динамічно розвивається, її
вплив на розвиток економіки району стає дедалі вагомішим.
Населення району обслуговують 380 об'єктів роздрібної торгівлі та
ресторанного господарства, з яких: 283 - магазини і кіоски, 15 - аптек і
аптечних пунктів, 5 ветеринарних аптек, 6 – автозаправок та 71 об'єкт
ресторанного господарства ( з яких - 29 їдалень у школах району).

11

Загальний обсяг продажу споживчих товарів населенню за усіма каналами
реалізації за 2015 рік прогнозується близько 135 млн.грн. У загальному обсязі
товарообороту частка підприємств, що звітують перед органами статистики,
становить 63% до загального обсягу. За 2015 рік очікується показник
роздрібного товарообороту підприємств, що звітують перед органами
статистики, в обсязі 85,0 млн.грн., або на рівні минулого року.
Темп зростання обороту роздрібної торгівлі у 2015 році очікується 100 %
у порівняльних цінах. Із загального обсягу облікованого товарообороту району
підприємствам споживчої кооперації належить 17,9 млн.грн. або 21%.
Товарооборот фізичних осіб - підприємців, які здійснюють торговельну
діяльність в районі та не обліковуються статистикою, за розрахунковими
даними складає понад 50 млн.грн.
За останні роки звузилося коло підприємств, що звітують перед органами
статистики про обсяги роздрібного товарообороту. А це, в свою чергу,
відобразилося на відповідних показниках товарообороту торгової мережі
підприємств.
Обсяг реалізованих послуг у районі за очікуваними даними у 2015 році
становитиме 41,0 млн.грн. у ринкових цінах, або прогнозується темп
зростання - 114%.
Кожним жителем району в середньому витрачено за 2015 рік на платні
послуги 1085 гривень.
Поряд з цим,
деякі приватні підприємці надають платні послуги
населенню, обсяг яких органами статистики не обліковується.
Об'єм наданих у 2015 році побутових послуг населенню
за
розрахунковими даними складе майже 3,0 млн. грн.
Загальна чисельність працівників, які надають побутові послуги
населенню, в районі становить більше 200 фізичних осіб разом з найманими
працівниками з урахуванням працівників юридичних осіб. У даний час
жителям району пропонуються понад 20 видів побутових послуг. Серед них:
фотопослуги, перукарські, ремонт годинників, ремонт взуття, пошив та ремонт
верхнього одягу, виготовлення меблів, столярних виробів, оранка городів,
ритуальні послуги та інші. Відновлено надання послуг хімчистки, розширені
послуги лазень та саун.
Невирішені проблеми:
- охоплення звітністю підприємців - фізичних осіб, які здійснюють
торговельну діяльність через стаціонарні об’єкти роздрібної торгівлі;
- легалізація надання послуг у сільській місцевості шляхом реєстрації як
суб’єктів підприємницької діяльності осіб, які надають ці послуги;
- недотримання Порядку заняття торговельною діяльністю і правил
торговельного обслуговування населення в роздрібній мережі торгівлі на
ринках, об'єктах ресторанного господарства, при наданні послуг;
- нестабільна цінова ситуація на споживчому ринку;
- розширення мережі побутового обслуговування населення у сільській
місцевості, яке потребує серйозної уваги з боку органів місцевого
самоврядування;
- відсутність безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними
можливостями до більшості закладів торгівлі та побутового обслуговування
населення.
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Розвиток малого та середнього бізнесу
За 9 місяців 2015 року зареєстровано 8 малих підприємств. Кількість
малих і середніх підприємств на кінець 2015 року становитиме 188. Очікується
загальна їх кількість (діючих): малих
підприємств - 178 та середніх
підприємств - 10 одиниць,
або на рівні
прогнозованого показника.
Чисельність зареєстрованих фізичних осіб - підприємців на кінець 2015 року
становитиме 1420 чоловік, або на рівні 2014 року. Протягом 9 місяців 2015
року додатково зареєстровано 92 фізичні особи – підприємці, проти 82 у
відповідному періоді минулого року. Скасовано - 256 осіб, проти 179 у
минулому році.
За останні роки намітилася негативна динаміка зменшення кількості
діючих фізичних осіб - підприємців. Це пов’язано з їх низькою
конкурентоспроможністю у порівнянні з малими та середніми підприємствами.
Спрощення процедури припинення підприємницької діяльності
також
спричинило значне скорочення кількості фізичних осіб - підприємців.
Кількість зайнятих у малому і середньому бізнесі в районі на даний час
становить близько 5 тисяч громадян або 68,5% населення, зайнятого
економічною діяльністю.
У цьому році надходження до місцевого бюджету від суб'єктів малого
підприємництва за очікуваними даними складатимуть 17,1 млн. грн. Питома
вага надходжень від діяльності малого підприємництва в загальних
надходженнях до місцевого бюджету становитиме на кінець 2015 року близько
26 %, або на рівні минулого року.
Малий бізнес розвивається переважно в галузі торгівлі, ресторанного
господарства, надання побутових послуг населенню, де зосереджено 50%
загальної кількості малих підприємств. Крім цього, сферами діяльності малого
бізнесу є виробництво продукції, виконання робіт, будівництво, переробка
сільськогосподарської продукції, послуги транспорту та зв'язку, медичні
послуги.
На даний час у районі нараховується 65 зареєстрованих фермерських
господарств.
Кількість фізичних осіб - підприємців у сфері перевезень пасажирів і
вантажів складає понад 30 чоловік.
З метою створення і закріплення сприятливих умов для подальшого
розвитку підприємництва, використання його потенціалу для розвитку
економіки району при райдержадміністрації утворену раду підприємців.
В районі діє програма розвитку малого і середнього підприємництва на
2015-2016 роки. Однак, на фінансування програмних заходів розвитку
підприємництва у 2015 році кошти районного бюджету не направлялись.
Разом з цим, покращились умови функціонування підприємницького
середовища. Спрощено процедури започаткування та виходу з бізнесу.
Проводиться системна робота щодо реалізації державної регуляторної
політики. Запроваджено моніторинг регуляторних актів на відповідність
принципам державної регуляторної політики, здійснюються заходи з
відстеження їх результативності.
Відповідно до Законів України про «Про засади державної регуляторної
політики в сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності», «Про адміністративні послуги» розпорядженнями
голови райдержадміністрації від 17.12.2013 № 334 створено Центру надання
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адміністративних послуг при Іллінецькій районній державній адміністрації та
від 16.07.2014 №143 затверджено Перелік адміністративних та інших послуг,
які надаються через Центр надання адміністративних послуг.
З метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг
громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації
про діяльність органів виконавчої влади розроблена і затверджена рішенням
№531 31 сесії Іллінецької районної ради 6 скликання від 17.07.2014 «Програма
сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг в
Іллінецькому районі на вересень-грудень 2014 року» (дію програми
продовжено на 2015 рік), основними завданнями якої є впровадження
ефективної системи надання адміністративних послуг, підвищення їх якості та
проведення моніторингу надання адміністративних послуг.
Тому, з 2014 року в районі налагоджує свою роботу Центр надання
адміністративних послуг при Іллінецькій районній державній адміністрації. Це
постійно діючий орган райдержадміністрації, в якому надаються
адміністративні послуги через адміністраторів, шляхом їх взаємодії із
суб’єктами надання адміністративних послуг. Дозвільний центр став складовою
частиною Центру надання адміністративних послуг при райдержадміністрації.
Основні розпорядчі документи, якими керується Центр надання
адміністративних послуг:
- розпорядження голови райдержадміністрації від 29.01.2014 №17 «Про
затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при
Іллінецькій районній державній адміністрації»
погоджено
Державною
службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
(рішення № 71-Т від 21.01.2014) та зареєстровано в Іллінецькому районному
управлінні юстиції 29.01.2014 за № 1/173;
- розпорядження голови райдержадміністрації від 16.10.2014 №203 «Про
затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при
Іллінецькій
районній державній адміністрації», яке визначає порядок
організації роботи Центру надання адміністративних послуг, дій
адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання
адміністративних послуг.
Для ефективного функціонування Центру надання адміністративних послуг
при Іллінецькій райдержадміністрації необхідно:
1. Збільшити штатну чисельність працівників Центру до 5 чоловік.
2. Дооблаштувати Front та Back офіси Центру, туалет для інвалідів.
3. Встановити в діючому приміщенні центру:
- термінал для врегулювання черги відвідувачів;
- перила безпеки;
- решітки на вікнах;
- прозорі вхідні двері в зал обслуговування відвідувачів.
Невирішені проблеми:
• недостатнє врегулювання на державному рівні системи оподаткування
суб’єктів підприємництва;
• незначні
обсяги
державної
фінансової
підтримки
малого
підприємництва;
• недостатня
розвиненість
інфраструктури
підтримки
малого
підприємництва;
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• існуюча
диспропорція
в
соціально-економічному
розвитку
територіальних громад і рівні життя населення;
• неналагоджений механізм видачі суб’єктам підприємницької діяльності
сертифікатів відповідності продукції, яка завозиться в район із оптових баз для
подальшої реалізації;
• недостатній рівень економічних, юридичних та управлінських знань
суб’єктів підприємницької діяльності.
Бюджетна політика
Бюджетна децентралізація та розширення повноважень територіальних
громад сприяє підвищенню фінансової самостійності місцевих бюджетів та
зміцненню їх фінансової основи та самодостатності.
Так, зміни до Бюджетного кодексу України дали можливість уже за 10
місяців 2015 року додатково отримати фінансовий ресурс в сумі 5355,5
тис.гривень відповідного періоду минулого року. Зокрема, по єдиному податку
з
сільськогосподарських
товаровиробників,
у
яких
частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний)
рік дорівнює або перевищує 75 % – 3 390,3 тис. грн., по платі за землю – 1740,8
тис. грн., по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2528,4 тис. грн., по платі за надання
інших адміністративних послуг – 252,8 тис. гривень. По податку та збору на
доходи фізичних осіб – найбільшому бюджетоутворюючому податку (55,4 %
від загальних надходжень) надходження менші проти відповідного періоду
минулого року на 2 929,4тис. грн. або на 11,3%. Дане зменшення зумовлено
надходженням у 2014 році податку на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата з
одноразових виплат у вигляді роялті.
За очікуваними даними 2015 року до бюджету району надійде 49637,6
тис.грн., що становить 110,4% до планових показників, затверджених органами
місцевого самоврядування за помісячним розписом з урахуванням змін.
Очікуване виконання бюджету району в розрізі місцевих бюджетів
характеризується таким чином:
Показники

1
Бюджет району
в тому числі:
- районний бюджет
- міський бюджет
- селищний бюджет
- сільські бюджети

Уточнені
призначення
на 12 міс. 2015
р.

Очікувані
надходженн
я за
12міс. 2015
року

% виконання
до уточнених
призначень на
12міс. 2015 р.

(+,-) до
уточнених
призначень на
12міс.
2015року

2
44961,6

3
49637,6

4
110,4

5
4676,0

27623 ,9
5828,5
1498,4
10010,8

28673,6
6694,5
1792,1
12477,4

103,8
114,9
119,6
124,6

1049,7
866,0
293,7
2466,6

Проти відповідного періоду минулого року в порівняльних умовах до
бюджету району надійде на 5075,9 тис. грн. більше, що становить 111,4%. В
основному збільшення, по єдиному податку з сільськогосподарських
товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за
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попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75% – 3634,5
тис. грн., по платі за землю – 1441,4 тис. гривень.
За 12 місяців 2015 року дохідну частину бюджету району до уточнених
показників, затверджених місцевими радами, виконають всі ради.
Районний бюджет планується виконати на 103,8 %.
Із 15 уточнених планових джерел надходжень за 12 місяців 2015 року
очікується виконання надходжень по 10 джерелах.
За 10 місяців 2015 року по зведеному бюджету району (загальний і
спеціальний фонди) проведено видатків у сумі 182489,1 тис. грн., що становить
92,1% до уточненого плану за звітний період, затвердженого місцевими радами
(заплановано 198144,9 тис. грн.) і збільшились проти аналогічного періоду
минулого року на 41561,6 тис. грн., або на 22,8%. З них проведено видатків
розвитку в сумі 10843,3 тис. грн., що становить 75,6% до уточненого плану за
звітний період (заплановано 14338,5 тис. грн.), що більше проти минулого
року на 1345,6 тис. грн., або на 12,4%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування
соціально-культурної сфери: за січень - жовтень 2015 року на зазначені цілі
використано 123122,1 тис. грн. - це 73,0% усіх видатків загального фонду, у
тому числі на освіту використано 58714,1 тис. грн. (проти аналогічного періоду
минулого року збільшення на 5175,8 тис. грн., або на 8,8%), на охорону
здоров’я – 9082,5 тис. грн., з них на вторинний рівень надання медичної
допомоги – 2035,6 тис. грн. (збільшення на 2002,6 тис. грн., або на 22,0%), на
соціальний захист та соціальне забезпечення – 49002,0 тис. грн. (збільшення на
5854,3 тис. грн., або на 11,9%), на культуру – 5448,5 тис. грн. (збільшення на
226,3 тис. грн., або на 4,1%), фізичну культуру і спорт 875,0 тис. грн.
(збільшення на 112,2 тис. грн., або на 12,8%).
Податкова політика
За 9 місяців 2015 року до Зведеного бюджету прогнозні показники
виконано на 109,9%, тобто при плані 75,7 млн.грн. фактично виконано 83,3
млн.грн, що на 10 млн. грн. більше за відповідний період 2014 року.
За 9 місяців 2015 року до Державного бюджету прогнозні показники
виконано на 105,6 %, при плані 38,6 млн.грн. виконано 40,8 млн.грн., що на 16,1
млн.грн. більше до відповідного періоду 2014 року.
До Місцевого бюджету прогнозні показники виконано на 114,4%, тобто при
плані 37,1 млн.грн. виконано 42,5 млн.грн., що на 6,2 млн.грн. менше до
відповідного періоду 2014 року.
По єдиному соціальному внеску прогнозні показники виконано на 108,4%,
при плані 78,0 млн.грн. виконано 84,6 млн.грн., що на 7,5 млн.грн. більше
відповідного періоду 2014 року.
Найбільша частка в надходженнях до Державного бюджету припадає на
податок на додану вартість - 43,9%, податок на прибуток - 23,5%, ПДФО 21,07% .
Податок на додану вартість виконано на 104,1%. За 9 місяців 2015року
забезпечено 17,9 млн. грн., що на 2,3 млн.грн. або 1,15 раз більше до
аналогічного періоду минулого року.
Податок на прибуток виконано на 100,3%, тобто перевиконання становить
28,6 тис.грн. За 9 місяців 2015 року даного платежу надійшло 9,6 млн.грн., що
на 2,2 млн.грн. більше до відповідного періоду минулого року.

16

грн.

ПДФО виконано на 109,8%. За 9 місяців 2015року забезпечено 8,6 млн.

Найбільша частка в надходженнях до Місцевого бюджету припадає на
податок на доходи з фізичних осіб - 58,6%, плату за землю -15,5%, єдиний
податок -14,6% .
Збір податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджето виконано на
109,4%. За 9 місяців 2015року забезпечено 24,9 млн. грн., що на 14 млн.грн.
менше до аналогічного періоду минулого року.( За рахунок сплати в 2014року
ПДФО з роялті 9,8 млн.грн. та за рахунок зміни в законодавстві щодо
перерозподілу ПДФО на 9,7 млн.грн. ).
Значну питому вагу податку на доходи фізичних осіб становлять
надходження від 68 сільськогосподарських виробників, що уклали із 7245
громадянами договори оренди земельних паїв, загальна орендована площа
становить 36,356 тис.га. Середній розмір плати 1 га земельних часток (паїв)
згідно договорів оренди 924,79 грн. (3,74 % ), розрахункова сума податку на
доходи фізичних осіб за здані в оренду земельні паї в 2015 році становить 5042
тис. грн. (2014 рік - 4014 тис. грн. ). Станом на 19.10.2015 року сплачено
3600,00 тис. грн.
Податок за користування землями - плата за землю виконано на 115,5 %,
тобто перевиконання становить 0,9 млн.грн. За 9 місяців поточного даного
платежу надійшло 6,6 млн.грн., а в аналогічному періоді минулого року 5,0
млн.грн. Збільшення відбулось за рахунок змін в законодавстві.
За 9 місяців поточного року сума сплаченого єдиного податку становить
6,2 млн.грн., що у 2 рази більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого
року. Збільшення відбулось за рахунок змін в законодавстві.
Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів забезпечено у обсязі 2,2
млн.грн., тобто середньомісячні надходження складають 0,3 млн.грн. Даний
податок прийшов на заміну двом іншим податкам: збору на розвиток
виноградарства та плати за торгові патенти і збільшився на 1,9 млн.грн.
За 9 місяців 2015 року всіма сільськими, селищною та міською радами
виконанні бюджети по доходах, середній відсоток виконання бюджетів по
сільських радах 126,3%, районного бюджету складає 101,2%.
Всього за 2015 рік прогнозуються надходження до місцевого бюджету у
сумі 67,273 млн.грн.
По основних податках передбачаються такі надходження:
Податок на доходи з фізичних осіб – 46,3 млн.грн.
Акцизний податок – 3,16 млн.грн.
Плата за землю– 8,3 млн.грн.
Єдиний податок 1-3гр. – 4,6 млн.грн.
Єдиний податок з с/г товаровиробників – 4 млн.грн.
На 2016 рік прогнозуються надходження до місцевого бюджету у сумі
68,281 млн.грн. Основну частину цієї суми будуть складати такі платежі:
Податок на доходи з фізичних осіб – 46,5 млн..грн.
Акцизний податок – 3,6 млн.грн.
Плата за землю– 8,4 млн.грн.
Єдиний податок 1-3гр. – 4,7 млн.грн.
Єдиний податок з с/г товаровиробників – 4,1 млн.грн.
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Транспортне обслуговування та зв'язок
Робота районної державної адміністрації в сфері транспорту спрямована на
забезпечення належного розвитку автомобільного транспорту загального
користування в районі, гарантоване і ефективне задоволення потреб у
безпечному і якісному перевезенні пасажирів. У районі прийняті відповідні
рішення щодо впорядкування роботи з перевезення пасажирів на маршрутах
загального користування та на таксі.
За дорученням голови облдержадміністрації «Щодо упорядкування ринку
пасажирських перевезень» від 12.03.2013 року №01-1-14/1514 головою
райдержадміністрації затверджено склад районної робочої групи по
упорядкуванню ринку пасажирських перевезень, розроблено заходи щодо
здійснення перевірок по виявленню нелегальних перевізників та вжиття заходів
реагування, відповідно до наданих повноважень.
Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанов
Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176 «Про затвердження
Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», від 3
грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»
організацію та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі
території району покладено на районні державні адміністрації. На основі чого
було створено районний конкурсний комітет з підготовки та проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах
загального користування, які не виходять за межі території району
(внутрішньорайонні маршрути).
В м.Іллінці виконується міський маршрут, який додатково охоплює
перевезення жителів мікрорайонів Джупинівка, Морозівка, Неменка та села
Борисівка.
99% сільських населених пунктів району охоплені регулярним автобусним
сполученням.
Спільно з органами місцевого самоврядування переглядається сільська
маршрутна мережа, з метою запобігання нерентабельних перевезень та
вносяться зміни до графіків руху автотранспорту. Оперативно розглядаються
питання, пов’язані з обслуговуванням пасажирів на маршрутах загального
користування.
В м.Іллінці та смт.Дашів діють автовокзали. Автовокзал в м.Іллінці
обладнаний двома касами з комплексною автоматизованою системою робочих
місць касирів. Завдяки чому можливий продаж квитків через глобальну мережу
Інтернет. В приміщенні автовокзалу відновлено водопостачання та
водовідведення. На території автостанції знаходиться 4 платформи з різним
напрямками маршрутів (Київський, Вінницький, Гайсинський, Немирівський).
В приміщенні автовокзалу обладнано зал очікування на 50 місць. Також, на
території автовокзалу розміщені аптека та продовольчий магазин.
Середньодобова кількість відправлень складає близько 115. В середньому
щодобово послугами автовокзалу користується близько 550 пасажирів.
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Перевезення пасажирів в районі здійснюють ПрАТ "Іллінецьке АТП –
10541" та 8 фізичних осіб - підприємців. Крім того, перевезення пасажирів на
таксі здійснюють 12 підприємців.
Мережа автомобільних доріг загального користування по Іллінецькому
району становить 330,1 км. Територіальні дороги – 78,5 км, обласні – 96,8 км,
районні дороги – 154,8 км. На дорогах району знаходиться 31 міст (697
погонних метрів).
Основною ремонтною організацією, яка підтримує відповідний стан доріг
в районі, є державне підприємство філія «Іллінецький райавтодор» дочірнього
підприємства «Вінницький облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія
«Автомобільні дороги України».
Головною метою в галузі зв’язку є максимальне задоволення потреб
споживачів у телекомунікаційних послугах та підвищення якості надання
послуг юридичним та фізичним особам Іллінецького району.
Станційно-лінійна
дільниця
№2
м.Іллінці
районного
Центру
телекомунікацій №244 м.Гайсин технічної дирекції Вінницької філії ПАТ
«Укртелеком» Центрального Макрорегіону надає традиційні послуги
електрозв’язку 803 абонентам - юридичним особам та 5407 абонентам фізичним особам.
Дана дільниця №2 м.Іллінці є також єдиним провайдером з надання
послуг Інтернет за технологією ADSL в Іллінецькому районі.
У 2016 році планується:
- розширення портової ємності ADSL по м.Іллінці, смт.Дашів;
- покращення якості надання телекомунікаційних послуг.
Невирішені проблеми:
- високий ступінь зносу основних виробничих фондів, перш за все
рухомого складу транспорту, неможливість поновлення автопарку, що
призводить до збільшення витрат на поточні та капітальні ремонти;
- здійснення перевезень вантажів приватними підприємцями з порушенням
чинного законодавства (без ліцензій);
- недостатнє фінансування дорожнього комплексу;
- відсутність державної підтримки в оновленні рухомого складу
транспорту;
- критична ситуація з якістю дорожнього покриття.

В соціально-гуманітарній сфері

Демографічна ситуація
Сучасна демографічна ситуація, яка склалася в районі, викликає
занепокоєння. Скорочення чисельності населення, зниження тривалості життя і
народжуваності, смертність населення в працездатному віці, старіння населення
є її характерними ознаками.
Чисельність наявного населення Іллінецького району становить 37,7
тис.чоловік.
Із загальної кількості жителів: 15,3 тис. осіб, або 40,6%
проживають у міських поселеннях та 22,4 тис. осіб (59,4%) проживають у
сільській місцевості.
Основним фактором зменшення чисельності населення є природне його
скорочення. Смертність в 1,5 рази перевищує народжуваність, а саме: за 6
місяців 2015 року померло 318 осіб (339 осіб у відповідному періоді минулого
року), народилося 199 осіб ( 216 осіб у відповідному періоді минулого року ).
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Кількість населення працездатного віку становить 21,4 тис.чол., із них
зайнято у сфері економічної діяльності - 7,3 тис.чол., в підприємництві близько
5,0 тис. чол.
Заробітна плата
Протягом року райдержадміністрацією здійснювались заходи щодо
дотримання державних соціальних гарантій, створення економічних умов для
збільшення середньої зарплати працівників.
За січень-вересень поточного року середньомісячна заробітна плата,
нарахована на одного штатного працівника становить 3152 грн., або зросла до
відповідного періоду попереднього року на 19,1 %.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного
працівника в районі

Залишається значною диференціація рівня оплати праці між видами
економічної діяльності. Найбільш оплачуваними в районі є працівники, зайняті
в промисловості.
Заборгованість із виплати заробітної плати в районі на економічно
активних, неактивних, підприємствах-банкрутах за 10 місяців поточного року
відсутня.
Протягом 2015 року відбулося 2 засідань районної робочої групи з питань
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Заслухано 25
керівників підприємств та організацій району.
За II квартал 2015 року до Іллінецької ОДПІ подали звітність за формою №
1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь платників податків, і сум утриманих з них податків» 269 юридичних
осіб та 191 фізична особа-підприємець, з них 8 підприємств, які виплачують
заробітну плату нижче законодавчо встановленого мінімального рівня (1
квартал 2015 року-10 підприємств ). До податкової інспекції були запрошені
керівники підприємств на засідання робочої групи. 2 керівники зобов’язалися
підвищити рівень заробітної плати в ІІІ кварталі 2015 року до встановленого
законодавством мінімального розміру. В 2016 році плануються додаткові
надходження від проведених заходів у напрямку посилення боротьби з
тіньовою зайнятістю населення у сумі 50,0 тис.грн.
Пенсійне забезпечення
Загальна кількість пенсіонерів у районі складає 11244 осіб. Протягом 9
місяців 2015 року призначено 263 нових пенсійних справи та проведено 522
поточних перерахунків, видатки на виплату пенсій та допомог пенсіонерам
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району склали 133,7 млн. грн. Середньомісячна потреба коштів для виплати
пенсій становить 14,3 млн. грн.
Середній розмір пенсії по району на 01.10.2015 року становить 1345,32
гривень.
За 9 місяців 2015 року до бюджету Пенсійного фонду району з усіх джерел
надійшло 133059,01 тис. грн., що становить 108,5 % від обсягів, передбачених
бюджетом управління. Власних надходжень отримано 535,9 тис. грн., що на
166,9 тис. грн. більше планового завдання, та на 311,9 тис. грн. більше за
власні надходження минулого року.
Відповідно до Указу Президента України від 24.12.2012 №726 та з
набранням чинності Закону України від 04.07.2013 №406 - VII “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням
адміністративної реформи” починаючи з 01.10.2013 функцію адміністрування
єдиного соціального внеску передано органам державної фіскальної служби
України. За даними Іллінецької МДПІ в районі коштів єдиного соціального
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування надійшло 84
528,2 тис. грн., з яких частина на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування складає 75 294,1 тис. грн., або 89% від повного обсягу єдиного
внеску, 9 234,1,6 тис. грн. – це кошти, які розподіляються на інші соціальні
фонди.
В зв’язку з набранням чинності з 01.01.2015 року Закону України від
28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», яким
виключено фіксований сільськогосподарський податок з переліку
загальнодержавних податків і зборів, підприємства – виробники
сільськогосподарської продукції втратили пільгу щодо відшкодування
фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій і зобов’язані з 1
січня проводити дане відшкодування на загальних підставах. Проте два
сільгосптовариства не відшкодовують вище вказані кошти: СТОВ «Дружба» 2,1 тис.грн., СТОВ «Славутич» - 4,3 тис.грн. Крім того, дане відшкодування не
проводиться ПАТ «Іллінецьке ПБМП 5» - 15,3 тис.грн. Внаслідок цього станом
на 01.10.2015 року в районі виникла заборгованість з відшкодування фактичних
витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в сумі 21,7 тис.грн.
Юридичною службою управління постійно проводиться робота по стягненню
даних боргів в судовому порядку.
Станом на 01.10.2015 року заборгованість зі сплати страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду в
районі відсутня.
Невирішені проблеми
Власними коштами для фінансування виплати пенсії район забезпечує
себе всього на 56,7 %.
Заходи щодо досягнення поставлених цілей
Для забезпечення надходжень до бюджету Пенсійного фонду в повному
обсязі управлінням ПФУ в Іллінецькому районі постійно протягом року будуть
вживатись передбачені законодавством заходи впливу до платників, які
порушують встановлений порядок нарахування та сплати страхових внесків та
інших платежів, проводитиметься роз’яснювальна робота серед платників та
населення.
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Соціальний захист
Гарантований соціальний захист громадян передбачає такі складові:
- надання пільг згідно з діючим законодавством ветеранам війни, праці,
дітям війни, працівникам та пенсіонерам бюджетних установ, постраждалим
від аварії на ЧАЕС, багатодітним сім’ям, ветеранам військової служби та
органів внутрішніх справ та іншим пільговим категоріям населення;
- забезпечення безкоштовного проїзду всіх пільгових категорій населення
на міських та приміських автобусних маршрутах району;
- надання безоплатних транспортних послуг особам, що пересуваються за
допомогою інвалідних візків;
- безкоштовне забезпечення протезно-ортопедичними виробами, засобами
пересування і реабілітації, санаторно-курортними путівками ветеранів та
інвалідів відповідно до законодавства;
- надання ветеранам війни одноразової грошової допомоги до Дня
Перемоги - 9 Травня та матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим
малозабезпеченим особам за рахунок коштів державного бюджету;
- виплата державних соціальних допомог та компенсаційних виплат сім’ям
при народженні дитини та малозабезпеченим сім’ям;
- надання субсидій на житлово-комунальні послуги, придбання твердого
палива та скрапленого газу.
Станом на 01.11.2015 року на обліку в Єдиному державному реєстрі осіб,
які мають право на пільги, перебуває 13153 осіб, з них 1231 ветеранів війни,
3225 ветеранів праці, 2259 інвалідів, 167 постраждалих від аварії на ЧАЕС, 455
багатодітних сімей, в яких проживає 1485 дітей.
Всього протягом 10 місяців 2015 року нараховано коштів на надання
різних видів пільг категоріям населення району на суму 3528,2 тис. грн.,
профінансовано 3958,0 тис. грн., заборгованість становить 1158,0 тис. грн.
Забезпечено надання пільг на тверде паливо та скраплений газ в готівковій
та натуральній формі на суму 1021,83 тис. грн.
Виплачено матеріальної допомоги 12 інвалідам та пенсіонерам на суму
4,745 тис.грн., грошової компенсації 101 інвалідам на транспортне, технічне
обслуговування, ремонт автомобілів та бензин на загальну суму 20,2 тис.грн.,
компенсації витрат на поховання 10 учасників бойових дій та інвалідів війни на
суму 7375,0 грн.
Усім ветеранам війни виплачено щорічну разову допомогу до 9 травня в
установлених законодавством сумах(1235 чол. на суму 631727,67 грн). Крім
цього, до Дня Перемоги за рахунок коштів місцевого бюджету, благодійних та
спонсорських допомог, вручено допомогу в натуральному виразі 170 ветеранам
війни на суму 44121гривень та в грошовому виразі 98 ветеранам війни на суму
52350гривень.
За рахунок районного бюджету за 10 місяців 2015 року надано матеріальної
допомоги 311жителям району на загальну суму 175,2 тис.грн.
Значна увага приділяється оздоровленню. Так, за звітний період
управлінням праці та соціального захисту населення надано 43 путівки
ветеранам та інвалідам до санаторіїв різних профілів, виплачено компенсацію
за невикористане санаторно-курортне лікування на суму 6750 грн., видано 46
засобів пересування та реабілітації, 262 направлень для замовлення безкоштовного
виготовлення протезно-ортопедичних виробів.
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За десять місяців 2015 року за житлово–комунальними послугами
звернулось 2585 сімей, 2547 сім’ям призначено субсидії.
За субсидією на тверде паливо та скраплений газ звернулось 3291 сім’я,
призначено субсидії 3242 сім’ям на суму 3317,1 тис. грн. Середній розмір
субсидії складає 1023,17 грн.
Готівку по твердому паливу та скрапленому газу виплачено 985 сім’ям в
сумі 1412,7 тис. грн., в т,ч. за 2014 рік 46,7 тис. грн. Заборгованість на
01.11.2015 року становить 1951,1 тис. грн.
Станом на 01.11.2015 року призначено державних соціальних допомог та
компенсаційних виплат 3297 сім’ям на загальну суму 38823,03 тис. грн. із них:
- 2309 сімей з дітьми отримали допомогу на суму 22493,34 тис. грн.;
- 404 інваліди з дитинства та дітей – інвалідів отримали допомогу на суму
4833,61 тис. грн.;
- 401 сім'я отримала соціальну допомогу, як малозабезпеченим сім’ям на
суму 9696,76 тис. грн.;
- 69 сімей отримує тимчасову державну допомогу дітям ( аліменти) на
суму 440,15 тис. грн.;
- 7 сімей одержують грошову допомогу на утримання дітей, взятих на
виховання по принципу «гроші ходять за дитиною», за десять місяців 2015 року
їм виплачено 1065,68 тис. грн.;
- 37 сімей отримує допомогу по догляду за інвалідом 1 та 2 групи
внаслідок психічного розладу, їм виплачено 615,28 тис. грн.;
- 1 сім’я отримують допомогу по усиновленню, виплачено 13,46 тис.грн.;
- 139 заявникам виплачується компенсація фізичним особам на суму 118,36
тис. грн. Заборгованість на 01.11.2015 року складає 52,34 тис.грн.
На сьогодні в районі проживає 2 сім’ї з шести осіб, які переїхали з
Автономної Республіки Крим та м.Севастополя та 109 сімей з 178 осіб з
Донецької та Луганської областей, які офіційно звернулись до управління.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року
№ 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції» управлінням праці
та соціального захисту населення райдержадміністрації обліковано 111 сімей
(184 особи), які перемістилися до Іллінецького району.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року №505
«Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з
тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі
на оплату житлово-комунальних послуг» із заявами про призначення
щомісячної адресної допомоги звернулося 152 сім’ї, з них - 83 сім’ям
відповідна допомога уже призначена на загальну суму 93353,44 грн.
В районі функціонує комунальний заклад «Територіальний центр
соціального обслуговування» Іллінецької районної ради, який має наступну
структуру: відділення соціальної допомоги вдома, стаціонарне відділення для
постійного або тимчасового проживання громадян, відділення організації
надання адресної натуральної та грошової допомоги.
Комунальний заклад здійснює соціальне обслуговування громадян
похилого віку, інвалідів, хворих, із числа осіб працездатного віку, на період до
встановлення їм групи інвалідності (але не більше як 4 місяці), які не здатні до
самообслуговування.
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В 2015 році в районі виявлено 1315 осіб, які потребують соціального
обслуговування.
Розширено сферу надання соціальних послуг шляхом надання швацьких
та перукарських послуг. Безкоштовно перевозяться особи з обмеженими
фізичними можливостями.
Стаціонарне відділення територіального центру розраховане на 35 ліжкомісць з повним державним забезпеченням.
Існує ряд проблем, які ще необхідно вирішувати, а саме:
- в зв’язку із зміною нормативів споживання послуг при наданні пільг і
субсидій,
необхідно узгодити та привести у відповідність програми
електронного обміну з підприємствами, що надають послуги, зокрема на газо,електропостачання,
- забезпечити соціальний захист учасників АТО та їх сімей;
- розширити мережу приміських маршрутів, з метою забезпечення
пільгового проїзду до усіх населених пунктів району;
Комунальним
закладом
«Територіальний
центр
соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради заплановано:
- в стаціонарному відділенні закладу: провести капітальний ремонт
покрівлі, вигрібної ями, встановити систему блискавкозахисту, обробити
вогнезахисним розчином дерев’яні конструкції даху та провести поточний
ремонт ванних кімнат;
- в адмінбудинку терцентру: переобладнати газовий котел на
енергозберігаючий вид палива.
Соціальний захист учасників антитерористичної операції
За даними Іллінецького об'єднаного військового комісаріату за період
мобілізації з району мобілізовано 335 осіб, на даний час демобілізовано 92
особи. Станом на 20.11.2015 року на обліку в управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
перебуває
127
учасників
антитерористичної операції, яким відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії соціального захисту» надано статус учасників бойових
дій, з них 3 особи визнані інвалідами та прирівняні до інвалідів війни. Також, у
районі проживає 5 сімей загиблих військовослужбовців.
Учасники АТО, що мають статус учасника бойових дій, користуються
пільгами з 75% знижкою на житлово-комунальні послуги, 50% знижкою на
оплату телефонного зв'язку та отримують інші виплати і компенсації
відповідно до чинного законодавства.
42 учасники бойових дій отримали у 2015 році компенсацію на придбання
твердого палива і скрапленого газу на загальну суму 44,5 тис. грн.
3 інваліди війни, 43 учасники бойових дій та 5 членів сімей загиблих
отримали одноразову допомогу до 9 травня на суму 46,7 тис.грн.
Надано допомогу з районного бюджету відповідно до «Програми
соціального захисту окремих категорій громадян Іллінецького району на 201315 роки » пораненим та хворим учасникам АТО, а також сім'ям учасників АТО,
що потребували допомоги, загальна сума виплат становить 79,95 тис.грн.
Постановою КМУ від 4 березня 2015 року № 105 затверджено «Порядок
виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах
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середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу,
військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або
прийнятих на військову службу за контрактом». 29 підприємствам, установам,
організаціям району управлінням праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації проводиться відшкодування виплати компенсації
середнього заробітку мобілізованим на військову службу працівникам. Загальна
сума відшкодувань станом на 20.11.2015 року становить 1796,8 тис.грн. (79
мобілізованих осіб). 31 березня 2015 року набула чинності постанова КМУ
№200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному
бюджеті
на
забезпечення
постраждалих
учасників
антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням», на даний час в
управлінні праці та соціального захисту населення РДА на обліку перебуває 14
осіб, демобілізованих учасників АТО, що за медичними висновками
потребують оздоровлення та санаторно-курортного лікування. 7 осіб отримали
путівки на оздоровлення в санаторіях, які придбані за кошти Державної служби
України у справах ветеранів війни та учасників АТО.
Постановою КМУ від 31 березня 2015 року №221 затверджено «Порядок
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів
щодо
психологічної
реабілітації
постраждалих
учасників
антитерористичної операції». Управлінням праці та соціального захисту
населення проводиться роз'яснювальна робота щодо можливості проходження
психологічної реабілітації. На даний час звернень від учасників АТО не
надходило.
На виконання постанови КМУ від 31 березня 2015 року №179 затверджено
«Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників АТО.
Управлінням праці та соціального захисту населення РДА укладено договір з
відділом освіти райдержадміністрації щодо проведення оплати навчання за
рахунок бюджетної програми 9 осіб з числа демобілізованих учасників АТО,
які виявили бажання навчатись та отримати посвідчення водія.
Постановою КМУ від 17 червня 2015 року №407 затверджено «Порядок
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення
житлом осіб, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції
та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості
нижніх кінцівок». Державні кошти спрямовуються на придбання житла у
прийнятих в експлуатацію новозбудованих житлових будинках (первинному
ринку) та на вторинному ринку. Відповідно до цього порядку в районі
проводиться робота щодо придбання житла учаснику АТО, інваліду війни
Ребару І.І. На придбання житла згідно вищезгаданих розпорядчих документів
виділено 465,00 тис.грн., з них: з державного бюджету – 374,233 тис.грн., з
районного –90,767 тис.грн. Також з районного бюджету виділено 6,80 тис.грн.витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених
законодавством податків.
Головними лікарями КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та
центральної районної лікарні виданий спільний наказ «Про організацію
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надання медичної допомоги, проведення відновного лікування та
реабілітаційний заходів учасників АТО, в тому числі демобілізованим в
лікувально-профілактичних закладах району» на виконання якого затверджено
відповідальних осіб за організацію медичного забезпечення та створення
районного електронного реєстру поранених учасників АТО. Станом на
20.11.2015 року в реєстр внесено 21 особу.
Військовослужбовці та правоохоронці, які брали участь в АТО та зазнали
поранення, контузії та іншого ушкодження здоров'я, мають право на безоплатне
медичне обслуговування в Клінічній лікарні «Феофанія» Державного
управління справами.
Охорона праці
В районі проводиться робота щодо реалізації державної політики в галузі
охорони праці, створення безпечних та належних умов праці, попередження
нещасних випадків та аварій на виробництві та нещасних випадків
невиробничого характеру.
Питання стану охорони праці та промислової безпеки розглядаються на
розширених
засіданнях
колегій
райдержадміністрації,
районних
координаційних радах з питань безпечної життєдіяльності населення, які
проводяться щоквартально. Організовуються семінари із спеціалістами
підприємств, на яких підвищується рівень знань та поширюється передовий
досвід з питань охорони праці. У 2015 році прийнято 6 розпоряджень голови
райдержадміністрації з питань охорони праці та три рішення районної
координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення. У квітні
поточного року проводено тиждень охорони праці. Утворено районну робочу
групу, затверджені відповідні заходи, мета яких вирішення проблем
запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, створення
належних та безпечних умов праці на кожному виробництві.
Сесією районної ради затверджено та діє районна програма «Поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки».
Протягом 2015 року пройшли навчання та перевірку знань з питань
охорони праці 285 осіб. Впродовж року зареєстровано 2 випадки виробничого
травматизму. Групових нещасних випадків та професійних захворювань на
виробництвах району не зареєстровано.
Невирішені проблеми:
- недостатній контроль збоку суб’єктів господарювання за виконанням
нормативних актів з охорони праці;
- недостатність фінансування суб’єктами господарювання заходів з охорони
праці відповідно Закону України «Про охорону праці».
Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності
Правове забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, є системою гарантованих державою
економічних, юридичних, фінансових та організаційних заходів щодо повного
державного забезпечення відповідно до державних соціальних стандартів і
отримання передбачених законодавством пільг для задоволення їх життєво необхідних потреб і створення умов для нормальної життєдіяльності.
У районі проживає 7349 дітей віком до 18 років, з яких 60 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування (19 дітей-сиріт, 41 дитина,
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позбавлена батьківського піклування). З цієї категорії 53 дитини (88,3%)
перебувають під опікою та піклуванням, 6 – в прийомних сім’ях і дитячих
будинках сімейного типу (10,0%), 1 - у Вороновицькому ПТУ (1,7%).
Соціальні сироти становлять – 68,3 % до загальної кількості дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, - 41 дитини із 60.
Службою у справах дітей райдержадміністрації проводиться робота із
пошуку сімей, які могли б взяти дітей на виховання і спільне проживання.
Ведеться Єдиний електронний банк даних дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на
виховання, а також дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Заведено особові справи та обліково-статистичні картки на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Здійснюється контроль за сім’ями
опікунів та піклувальників, прийомними сім’ями, дитячим будинком сімейного
типу. Велика увага приділяється виконанню указів Президента щодо розвитку
сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
У районі функціонує 5 прийомних сімей та 2 дитячі будинки сімейного
типу. У ці сім’ї на виховання і спільне проживання влаштовано 34 дитини.
Протягом 2015 року до дитячих будинків сімейного типу довлаштовано 3
дитини.
Службою здійснюється контроль за своєчасним
призначенням та
виплатою соціальної допомоги.
З метою удосконалення інформаційної бази щодо соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування запроваджено облік
нерухомого майна дітей вищезазначеної категорії. Відповідно до якого із
загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
6 - дітей мають житло на праві власності, що становить 10 %; 54 - дитини
мають житло на праві користування (90%).
Значна увага приділяється роботі з дітьми, які опинилися в складних
життєвих обставинах. У порівнянні з минулим роком їх кількість значно
збільшилась (41 проти 23).
Проводяться бесіди з дітьми, схильними до правопорушень та їх батьками.
Поряд із щоденною роботою служби залишається ряд існуючих проблем:
- високий рівень соціального сирітства;
- забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
- введення в промислову експлуатацію ЄІАС «Діти».
Робота районних соціальних служб
Іллінецьким районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
постійно здійснюється робота з різними категоріями клієнтів. Так протягом
2015 року клієнтами центру стали 370 осіб( з числа сімей: яким призначена
державна допомога при народженні дитини; які постраждали від збройних
конфліктів; де дітей виховують одинокі батьки; опинилися в складних
життєвих обставинах; перебувають у конфлікті з законом; мають проблеми
інвалідності; тощо).
З метою завчасного попередження сімейного неблагополуччя протягом
2015 року працівниками РЦСССДМ здійснено оцінку потреб 106 сімей із
дітьми, які проживають у територіальних громадах району. Виявлено 5 сімей,
які перебувають у складних життєвих обставинах (в яких виховуються 13дітей).
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Всього на обліку центру станом на 01.10.2015 року, через алкогольну
залежність/спів залежність членів сім’ї, спосіб життя батьків, безробіття,
інвалідність, зневажливе ставлення, складні стосунки в сім’ї, насильство або
реальна загроза його вчинення, перебуває 95 сімей, які опинилися у складних
життєвих обставинах (в них виховуються - 223дитини). З метою комплексного
вирішення проблем сімей - 19 взято під соціальний супровід у 2015році. Всього
супроводом на кінець звітного періоду охоплено 20сімей (в них 45дітей).
Протягом 2015 року послугами РЦСССДМ охоплено 20 сімей, в яких
44 дитини знаходилися на обліку служб у справах дітей як такі, що
перебувають у складних життєвих обставинах за підставою ухилення батьків
від виконання батьківських обов’язків. Даний показник складає 100% від
загальної кількості сімей даної категорії.
З метою попередження відмов матерів від новонароджених дітей та
запобіганню ранньому соціальному сирітству,
працівниками центру
проводиться робота через діяльність
«Консультаційного пункту
при
пологовому стаціонарі та жіночій консультації» в Іллінецькому РТМО.
Під соціальним супроводженням центру протягом 2015 року перебуває
5 прийомних сімей та 2 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 15
прийомних дітей та 19дітей-вихованців.
В районі продовжено впровадження нової форми професійної
підтримки прийомних батьків – групи зустрічей прийомних батьків та батьківвихователів. З початку року центром організовано та проведено три таких
зустрічі.
Протягом 2015 року соціальною роботою було охоплено 5 сімей
вимушених переселенців, в яких виховується 13 дітей, надано послуги без
оформлення соціального супроводу за карткою обліку роботи із сім’ї.
Серед сімей, які виїхали з тимчасово окупованої території та районів
проведення антитерористичної операції центром поширено методичні
матеріали та пам’ятки, що містить інформацію щодо подолання наслідків
травматичних подій, надання першої психологічної допомоги особам, які
перебували у зоні збройного конфлікту виготовлені Вінницьким обласним
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Освіта
В 2015 році освітяни району продовжували працювати над реалізацією
районних галузевих програм «Вчитель», «Шкільний автобус», «Сільська
школа», розвитком дошкільної освіти, робота з обдарованою молоддю та
розвитком позашкільної освіти.
На початок 2015-2016 навчального року розпочали свою роботу 32
дошкільних навчальних закладів, в яких виховується 1579 дітей.
Організовано розпочали навчальний рік 29 загальноосвітніх шкіл, в яких
навчається 3823 учні. Профільну освіту здобувають 263 старшокласники на базі
Іллінецького
міжшкільного
навчально-виробничого
комбінату
за
технологічним профілем.
В районі функціонують позашкільні комунальні заклади «Центр дитячої
та юнацької творчості» та «Дашівська станція юних техніків», в яких
гуртковою роботою охоплено 986 дітей шкільного віку.
Значна увага в 2015 році приділялась виконанню районної програми по
енергозбереженню, на що використано 198,4 тис.грн. бюджетних та 31 тис.грн.
позабюджетних коштів.
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Протягом поточного року проведено заміну вікон на енергозберігаючі у 7
школах району, а саме: Купчинецькій ЗОШ І-ІІІ ст. – 22 шт., Іллінецькій ЗОШ
І-ІІІ ст. – 18 шт., Дашівській ЗОШ І-ІІІ ст. – 5 шт., Іллінецькому НВК «ЗОШ ІІІІ ст.-гімназія №2» - 2 шт., Жорнищенській, Китайгородській, Копіївській
загальноосвітніх школах по 3 вікна.
Проведено заміну двох дверей у Дашівській ЗОШ І-ІІ ст. Відремонтовано
частини дахів в Іллінецькому НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія №2» та Іллінецькій
ЗОШ I-IIIст. №1.
Здійснено поточні ремонти шкільних автобусів сіл: Городок, Китайгород,
Білки, Хрінівка, Бабин, Іллінецьке.
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх дітей шкільного
віку в районі організовано підвіз 665 учнів до місць навчання 12 автобусами та
одним орендованим автобусом.
Поряд з тим у освітній галузі залишається ряд нагальних проблем:
1. Переведення котелень на альтернативні види палива (з газу на дрова)
Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. та Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст.№3, необхідно 1500
тис.грн.
2. Завершити капітальний ремонт даху та реконструкцію котельні у
Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст.№1. На завершення даних робіт необхідно 1200
тис.грн.
3. Капітальний ремонт даху Дашівської ЗОШ І-ІІІ ст., необхідно 360
тис.грн. (проектно-кошторисна документація виготовлена).
4. Заміна вікон Купчинецької ЗОШ І-ІІІ ст. (потреба 300 тис.грн.)
5. Недостатня кількість коштів на облаштування електрообладнанням та
устаткуванням харчоблоків у загальноосвітніх школах, підключення їх до
водогонів та будівництво каналізації.
6. Через обмеженість коштів недостатньо закуповуються шкільні меблі,
прилади та обладнання для навчальних кабінетів, майстерень, спортивних залів.
7. 55% навчальних закладів розташовані в пристосованих приміщеннях,
зокрема у пристосованому приміщенні знаходиться Центр дитячої та юнацької
творчості.
8. Модернізація матеріально-технічної бази дошкільних навчальних
закладів.
9. Забезпеченість ДНЗ комп’ютерною технікою та підключення до мережі
Інтернет.
Очікувані результати:
Упродовж 2016 року відділ освіти райдержадміністрації, керівники
навчально-виховних закладів будуть продовжувати працювати за наступними
напрямками:
- охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку;
- створення сучасних навчальних програм та подальшого покращання
матеріально-технічної бази навчальних закладів, реалізація районних програм
«Вчитель», «Шкільний автобус»;
- покращення інформаційно-просвітницької роботи в навчально-виховних
закладах із питань запобігання наркоманії та профілактики правопорушень.
Медицина
Пріоритетним напрямком роботи КЗ «Центр первинної медикосанітарної допомоги» районної ради в галузі охорони здоров’я є реорганізація
її структури, спрямована на розвиток первинної медико-санітарної допомоги на
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засадах сімейної медицини, удосконалення організації медичної допомоги
міському і особливо сільському населенню, наближення її до кожної сім’ї,
збільшення ефективності медичного обслуговування при раціональному
використанні ресурсів галузі.
Основним суб’єктом надання населенню району первинної медикосанітарної допомоги є юридично незалежний комунальний заклад «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради із його
структурними підрозділами – амбулаторіями загальної практики сімейної
медицини (9 одиниць), фельдшерсько-акушерськими пунктами та
фельдшерськими пунктами (36 одиниць).
Комунальний заклад «ЦПМСД» та його структурні підрозділи має
безстрокову ліцензію на медичну практику. В грудні 2014 року пройшов
акредитацію, отримав ІІ акредитаційну категорію. В його структурі функціонує
атестована клініко-діагностична лабораторія.
Станом на 01.10.2015 року в КЗ «ЦПМСД» працює – 246 осіб, в т.ч. – 23
лікаря, із них лікарів ЗПСМ – 19, 148 – середніх медичних працівників, 75 –
працівників інших категорій.
Вакантними залишаються 10 посад сімейних лікарів. Вакансії серед
медичних працівників відсутні. На звітну дату 2 амбулаторії продовжують
працювати без сімейного лікаря (Леухівська та Білківська).
Кадрова проблема частково вирішується за рахунок районної Прогами
«Місцеві стимули», згідно якої у Вінницькому національному медичному
університеті навчається 6 студентів, в т.ч. 2 із них з вересня 2015 року.
Потягом 2015 року приділялась увага зміцненню матеріально-технічної
бази закладів охорони здоров’я.
Проведено поточні ремонти у всіх структурних підрозділів КЗ «ЦПМСД»
силами медичних працівників із залученням позабюджетних коштів.
Завершено роботи по водопостачанню ФАПу с. Павлівка (10,0 тис. грн.благодійні кошти) та ФАПу с. Хрінівка (4,7 тис. грн.).
Проведено заміну дверей та облаштування входу у приміщення ФАПу
с.Слобідка, за рахунок залучення позабюджетних коштів у сумі біля 6,0 тис.грн.
Переведено на альтернативний вид палива Бабинську АЗПСМ із
встановленням твердопаливного котла, загальна вартість робіт склала біля 74,5
тис. грн., в тому числі 16,0 тис. грн. – субвенція Бабинської сільської ради на
придбання котла.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на переведення ФАПу
с.Городок із електроопалення на альтернативний вид палива (твердопаливний
котел), вартістю - 6,3 тис. грн. (позабюджетні кошти).
Заготовлено 101,01 м3 дров на суму 39,9 тис. грн., що становить 100% до
плану.
Проведено повірку медичного обладнання (тонометри, ваги, сухожарові
шафи, електрокардіографи та інше), дані послуги опачені в сумі 8,3 тис. грн.,
заборгованість по перевірці обладнання становить 30,04 тис. грн.
Проводиться безкоштовне амбулаторне лікування пільгових категорій
населення, за 9 місяців 2015 року витрачено на дані цілі – 165,87 тис.грн., в т.ч.
на онкохворих – 78,5 тис. грн. Закуплені медикаменти для невідкладної
допомоги на суму 30,7 тис. грн. Придбано флюороплівки на суму – 52,9 тис.
грн.
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Протягом 9 місяців 2015 року додатково виділено коштів із місцевого
бюджету по загальному фонду 162,7 тис. грн., з них: на медикаменти - 60 тис.
грн., підключення електричних мереж теплопункту Іллінецької АЗПСМ - 17,1
тис. грн.; встановлення теплолічильника - 5,6 тис. грн.; розрахунки за
електроенергію - 80 тис. грн.
Додатково виділено коштів по спеціальному фонду в сумі 358,91 тис. грн.
на погашення заборгованості за 2014 рік: на капітальний ремонт Іллінецької
АЗПСМ та теплопункту, переведення Бабинської АЗПСМ на альтернативний
вид палива, влаштування вимощення навколо Іллінецької АЗПСМ та інше.
Медичні працівники КЗ «ЦПМ-СД» здійснюють медичне обслуговування
38103 жителів району. Демографічна ситуація в районі залишається
напруженою. Смертність в 1,5 рази перевищує народжуваність. Показник
смертності за 9 місяців 2015 року становить 11,2 на 1000 населення, показник
народжуваності 8,2 (померло 427 осіб, народилось 311 дітей). Поступово
зменшується показник природного приросту (2015 рік - 3,05; 2014 рік -3,7).
На території району продовжує реєструватись висока захворюваність
населення хворобами серцево-судинної системи, онкологічними хворобами,
туберкульозом, що являється основними причинами смертності та інвалідності.
В структурних підрозділах КЗ «ЦПМСД» розгорнуто – 98 ліжок денного
стаціонару. Забезпеченість ліжками денного стаціонару 25,7 на 10 тис.
населення, показник по області – 22,4.
Недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я, в тому числі первинної
медико-санітарної допомоги, проблемне кадрове забезпечення, застаріле
медичне обладнання, недосконала матеріальна база призводять до низької
доступності населення до якісної медичної допомоги, недостатнього рівня
профілактичних заходів та диспансерного нагляду.
На території району працює Іллінецька центральна районна лікарня, як
лікувальний заклад вторинного рівня надання медичної допомоги, що створена
на базі Іллінецького РТМО, відповідно до рішення № 512 14 сесії VІ скликання
Вінницької обласної Ради від 19 лютого 2013 року. В процесі реформування
закладів вторинного рівня надання медичної допомоги Дашівська міська
лікарня об’єдналась з Іллінецькою ЦРЛ у вигляді терапевтичного та
поліклінічного відділень.
В Іллінецькій ЦРЛ функціонує 158 стаціонарних ліжок, що становить 41,6
на 10 тис. населення; в т.ч. 18 ліжок в терапевтичному відділенні смт Дашів.
Розвернуто 25 ліжок денного стаціонару, із яких 17 – при поліклініці
Іллінецької ЦРЛ та 8 – в Дашівській поліклініці.
Загальна кількість працюючих в ЦРЛ 379 фізичних осіб, в т.ч. лікарів – 58,
середніх медичних працівників – 163 та 158 працівників інших категорій.
Серед лікарів – 57 атестовані на певну категорію, що становить 98,3 % від
загальної кількості. Атестованих середніх медичних працівників 134 осіб, що
становить 82,2%.
Вакантними залишаються посади анестезіолога, лікаря невідкладної
(екстреної) медичної допомоги, районного педіатра, лікаря-терапевта по
проведенню профоглядів, лікаря функціональної діагностики та 80-ти річного
віку досягає лікар-онколог.
Для здійснення фінансово-господарської діяльності Іллінецької ЦРЛ
кошторисом на 2015 рік затверджено медичну субвенцію 14916,0 тис.грн. , з
урахуванням змін – 17610,2 тис грн.. Профінансовано протягом звітного
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періоду 13926,3 тис.грн. що становить 97,6% до запланованого на 10 місяців.
Недофінансовано 343,6 тис. грн.- 2,4% .
Додатково виділено коштів за 10 місяців з районного бюджету в сумі 373,7
тис. грн., в т.ч. 75,0 тис грн.. на придбання розхідних матеріалів для
обслуговування інсулінових помп; 100 тис.грн. на заробітну плату з
нарахуваннями; з місцевого бюджету – 100 тис. грн.; з бюджету сільських рад –
65 тис. грн.., з обласного бюджету – 304,4 тис. грн.
За кошти обласного бюджету по статті “Медикаменти” проведено
касових видатків на суму - 399,7 тис. грн.
Сума власних надходжень за 10 місяців 2015 року становить 257,6 тис.
грн. Всього витрачено з власних надходжень за поточний період – 220,5 тис.
грн.
За 9 місяців отримали стаціонарне лікування – 5029 осіб, що на 54
чоловік менше відповідного періоду 2014 року (5083). На ліжках денного
стаціонару проліковано – 879 хворих.
Виявлено онкохворих за 9 місяців 2015 року – 67 випадків, в 2014 році –
85 випадків.
Знизилась захворюваність на туберкульоз – 10 випадків, із яких – 4 в
занедбаній формі (2014р. – 14 випадків, із яких – 7 занедбаних).
Невирішені проблеми:
- недостатнє фінансування медичної галузі не дозволяє забезпечити
сучасною діагностикою та лікувальною апаратурою Іллінецьку ЦРЛ;
- напружена демографічна ситуація: низька народжуваність, висока
смертність;
- щорічне зростання первинної і загальної захворюваності на серцевосудинні та онкологічні хвороби;
- ріст “соціальних” хвороб: туберкульозу, ВІЛ-інфекції, алкоголізму,
наркоманії;
Ринок праці
Основною
метою діяльності
служби зайнятості є забезпечення
соціального захисту громадян, які звернулись до центру зайнятості в пошуку
роботи. За 10 місяців поточного року службою зайнятості надано сприяння у
працевлаштуванні 1302 чол. При цьому рівень працевлаштування становить
51,3%, тобто кожен другий, хто звернувся до центру зайнятості був
працевлаштований.
У 2015 році чисельність незайнятого населення, яке перебуватиме на
обліку в районному центрі зайнятості очікується на рівні минулого року і
складатиме 3100 осіб. Серед пріоритетів організації зайнятості, як і у минулі
роки залишатиметься заохочення роботодавців до створення додаткових
робочих місць для працевлаштування безробітних, в т.ч. за рахунок
відшкодування роботодавцю єдиного соціального внеску. Всього по району у
2015 році планується створити 455 нових робочих місць. Актуальним
залишається питання створення адекватних умов праці на робочих місцях,
розміру заробітної плати найманих працівників, що сприятиме збільшенню
рівня укомплектування вакансій, зменшенню плинності кадрів та збереженню
трудових ресурсів.
Розв’язати проблему зайнятості допоможе збалансування попиту на працю
і пропозицію робочої сили. На обліку в службі зайнятості перебувають
безробітні, які мають професії (спеціальності), що не користуються попитом на
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ринку праці. Тому служба зайнятості вирішуватиме це завдання шляхом
перекваліфікації безробітних на ті професії, які потрібні на ринку праці та
сприяють самозайнятості громадян. Програмою зайнятості на 2016 рік
планується направити на навчання та професійну підготовку та перепідготовку
370 осіб.
Як один із ефективних заходів зменшення напруженості на ринку праці та
матеріальної підтримки безробітних є організація та проведення оплачуваних
громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. Громадські роботи
проводились у сільськогосподарських підприємствах по збору урожаю, у
сільських радах - по благоустрою території, у товаристві Червоного Хреста та
КЗ «Територіальному центр соціального обслуговуванню». Протягом 10
місяців 2015 року в таких роботах прийняло участь 144 безробітних.
Один із пріоритетних напрямів у роботі районної служби зайнятості є
профорієнтація населення. Адже, як свідчить практика, найкращий захист від
безробіття це є вибір професії, затребуваної на ринку праці. Тому розвиток
цілісної системи профорієнтації, здійснення державної політики профорієнтації
сприятиме гармонізації попиту і пропозиції робочої сили. Протягом наступних
років планується надати профорієнтаційні послуги 4300 особам щорічно, із
них 3050 особам – із категорії незайнятого населення та 1250 - зайнятим.
Велика увага приділяється профорієнтаційній роботі серед учнів
випускних класів загальноосвітніх шкіл району, а саме проведенню «Уроків
реального життя», КВН на профорієнтаційну тематику. За допомогою
встановлених профорієнтаційних терміналів учні району зможуть визначитись
щодо майбутньої професії. Всього профорієнтаційними послугами буде
охоплено 70% учнівської молоді.
З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці
спеціалістами центру зайнятості проводяться постійно діючі навчальні
семінари з безробітними з техніки пошуку роботи, удосконалення методів
пошуку роботи, з основ комп’ютерної грамотності, навчання роботі з
Інтернетом, проводяться профорієнтаційні семінари для безробітних «Оволодій
новою професією», семінари з орієнтації на тимчасові оплачувані громадські
роботи. Організовуються курси професійного навчання по будь-яких
робітничих професіях, які актуальні на ринку праці. З метою подальшого
працевлаштування, проводяться курси підвищення кваліфікації, курси
цільового призначення, стажування безпосередньо на робочому місці з метою
адаптації працівника на новому робочому місці та підвищення
конкурентоспроможності.
Одним із напрямків співпраці служби зайнятості і роботодавців є
забезпечення соціального захисту осіб, які неспроможні скласти конкуренцію
на ринку праці та потребують додаткових гарантій щодо працевлаштування,
осіб з обмеженими фізичними можливостями, тимчасово розселених громадян
– вимушених переселенців з Донецької і Луганської областей,АР Крим та м.
Севастополь.
Шляхи що сприяють повній продуктивній зайнятості населення:
- стимулювання створення нових робочих місць на підприємствах, в
установах та організаціях незалежно від форми власності та організаційноправових форм господарювання;
- сприяння підвищенню якості надання соціальних послуг з
працевлаштування незайнятого населення у 2015 році. Забезпечення зростання
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рівня працевлаштування для категорій громадян, які не спроможні скласти
конкуренції на ринку праці та потребують додаткових гарантій соціального
захисту від безробіття;
- організація професійного навчання безробітних у відповідності з
потребами роботодавців. Забезпечення працевлаштування після набуття
професії на рівні не нижче 96% від загальної чисельності безробітних, які
закінчили навчання;
- посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізації
відносин у сфері зайнятості населення;
- збільшення відповідно до минулого року обсягів працевлаштування
сільського населення на сезонних роботах;
- сприяння розширенню сфери прикладання праці у сільській місцевості
шляхом створення робочих місць в агропромисловому комплексі та сільській
інфраструктурі, укомплектування їх кваліфікованою робочою силою;
- надання організаційної та матеріальної підтримки безробітним для
започаткування власної справи;
- підтримка самостійної зайнятості населення та розвиток підприємництва
шляхом встановлення пільгових ставок фіксованого та єдиного податку
підприємцям з числа безробітних, які перебували на обліку в службі зайнятості.
Очікувані результати:
− охоплення незайнятого населення, яке перебуває на обліку в службі
зайнятості активними формами зайнятості, забезпечення безробітних і
роботодавців якісними соціальними послугами;
− забезпечення зайнятості сільського населення, сприяння стабілізації
ринку праці.
Розвиток культури і мистецтва
Реалізацію державної політики в галузі культури району протягом року
забезпечували 39 клубних закладів, в т. ч. у сільській місцевості - 36, з них 7
клубів-бібліотек. В районі функціонують 29 бібліотек, 2 дитячих музичних
школи та музей.
Проводиться відповідна робота з вирішення питань соціального захисту
працівників галузі. Згідно з чинним законодавством бібліотечним та
педагогічним працівникам виплачується надбавка за вислугу років, усі
працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення. Проте
залишається невирішеним питання надбавки за вислугу років клубним
працівникам.
Зросла роль театрально-видовищних заходів у задоволенні духовних потреб
населення. При закладах культури працює 234 клубних формування, з них 209
– колективи художньої творчості, в тому числі 17 колективів зі званням
«народний» та 2 «зразкових». Колективи мають гарні високохудожні програми.
Перевага надається місцевому фольклору. Творчі колективи та аматори нашого
району брали активну участь у Всеукраїнських та обласних святах.
При закладах культури клубного типу діє 1206 клубних формувань для
дітей та підлітків, у яких займається 1457 дітей. Жоден захід в районі не
відбувається без участі дитячих колективів. Традиційно щороку
організовуються конкурси, фестивалі, огляди солістів - вокалістів та
інструменталістів. Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту»,
діти з багатодітних і малозабезпечених сімей здобувають мистецьку освіту
безкоштовно.
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У 2015 році в закладах культури проведено наступні роботи:
1) капітальний ремонт фойє будинку культури с.Красненьке;
2) встановлено електроопалення та замінено вікна на металопластикові в
будинку культури с.Якубівка;
3) встановлено зеркала у вестибюлі Іллінецького районного будинку
культури;
4) капітальний ремонт фасадів Іллінецького краєзнавчого музею та
Китайгородського будинку культури;
5) капітальний ремонт
дахів Іллінецької районної бібліотеки та
Чорторийського клубу-бібліотеки;
6) облаштування прибудинкової території Копіївського будинку культури;
7) розпочато ремонти дахів Павлівського, Паріївського та Городоцького
будинків культури;
8) частковий ремонт Меморіалу партизанської Слави в Шабельнянському
лісі;
9) благоустрій пам’ятника загиблим односельчанам під час Другої світової
війни в с.Василівка;
10) поточні ремонти на пам’ятках періоду Другої Світової війни;
11) участь аматорських колективів у 4 Всеукраїнських та 8 обласних масових
заходах.
Окрім цього, робота закладів культури клубного типу характеризується
культурно-масовими заходами. У поточному році проведено 12 районних
масових заходів. До кінця року планується проведення ще 4 районних масових
заходів.
Невирішеними проблемами в галузі культури залишаються:
• комплектування бібліотечних фондів;
• поліпшення збереження пам’яток культурної спадщини, зокрема
археологічних;
• відсутність коштів на паспортизацію об’єктів культурної спадщини;
• зміцнення матеріально-технічної бази закладів галузі культури:
оснащення сучасною звуковою апаратурою, сценічними костюмами,
музичними інструментами;
• забезпечення закладів культури на зимовий період паливом у сільській
місцевості;
• завершення капітальних ремонтів приміщень Іллінецького районного
будинку культури та Іллінецької дитячої музичної школи;
• переведення Дашівської музичної школи на автономне опалення;
• капітальний ремонт приміщення Іллінецької районної бібліотеки;
• проведення капітальних ремонтів сільських закладів культури;
• введення посади спеціаліста з туризму та пам’яткоохоронної роботи.
Архівна справа
Джерелами формування районного архіву є 159 фондів підприємств,
організацій і установ району. Документи, які зберігаються в районному архіві
датовані ще 1944 роком. У наявності є 25,8 тис. справ, інформація яких
використовується у довідках соціально-правового характеру.
У зв'язку із ліквідацією багатьох підприємств, установ, організацій, в
районі діє комунальне підприємство "Районний трудовий архів",
де
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знаходиться на зберіганні близько 15512 справ. Це дало можливість
забезпечити більш якісне виконання соціально-правових запитів громадян.
З метою забезпечення зберігання документів архівного фонду на території
району, необхідно передбачити в районному бюджеті кошти для ремонту
приміщення архівосховища та підключення охоронно-пожежної сигналізації.
Основними завданнями на наступні роки є:
- внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що
мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання
відомостей, що в них містяться;
- забезпечення централізованого зберігання документів, що мають велике
соціальне значення у забезпеченні прав та законних інтересів громадян.
Енергозберігаючі технології
Одним із визначальних факторів забезпечення поступального розвитку
економіки є суттєве підвищення ефективності використання паливноенергетичних ресурсів в усіх її галузях за рахунок реалізації політики
енергозбереження.
Аналіз ситуації з розрахунками за спожиті енергоносії свідчить про те, що
в 2015 році вдалося забезпечити майже 100% оплату за спожиту
електроенергію (98%) та газопостачання (100%).
В районі діє Програма енергозбереження в Іллінецькому районі на 20142015 роки. У зв’язку із складною ситуацією із газопостачання рішенням №533
31 сесії 6 скликання від 17 липня 2014 року було внесено зміни до даної
Програми, а саме збільшено обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання Програми.
Протягом 2015 року бюджетними установами району здійснювались
заходи з виконання даної програми: зменшення витрат електроенергії, газу,
води, систематичний контроль за відповідністю фактичного споживання
енергоносіїв до затверджених лімітів, переведення систем опалення на
енергозберігаючий тип (тверде паливо, електроенергія).
З метою скорочення споживання природного газу в Бабинській АЗПСМ
було встановлено твердопаливний котел в результаті чого вдалося скоротити
споживання природного газу на 2,3 тис.м.куб. Загальна вартість робіт становить
91,5 тис.грн.
Бюджетні установи повністю оснащені лічильниками споживання
енергоносіїв. Всіма бюджетними установами розроблені нормативні витрати
електроенергії з урахуванням до 10% скорочення енергоспоживання за рік з
розподілом по місяцях та до 15% - споживання газу.
Впровадження енергозберігаючого обладнання та технологій відбувається
недостатніми темпами, основною причиною є недостатність обсягів
фінансування енергозберігаючих заходів.
Житлово-комунальне господарство
В 2015 році в житлово-комунальному господарстві району функціонували
такі основні галузі: водопостачання та водовідведення,
газопостачання,
вивезення твердих побутових відходів та ремонт доріг та вулиць комунальної
власності. Специфікою діяльності підприємств, що надають житловокомунальні послуги, є те, що незалежно від стану розрахунків, послуги
споживачам надаються систематично. А це породжує заборгованість
підприємств галузі за спожиті матеріальні та енергоресурси.
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Рівень оплати населенням за спожиті житлово-комунальні послуги за 10
місяців 2015 року становить 98,9%.
В 2016 році ТОВ «Люстдорф» заплановано завершити роботи по проекту
із будівництва «Станції по очищенню стічних вод ТОВ «Люстдорф» по вул.
Кірова, 120 в м. Іллінці Вінницької області».
На даний час покращується стан основних засобів комунального
господарства ДП «Іллінціводоканал». Зменшення рівня аварійності
водопровідних, каналізаційних мереж, поліпшення якості надання послуг
досягається внаслідок постійного проведення ремонту мереж централізованого
водопостачання та водовідведення.
У вересні 2015 року розпочато будівництво водогону в с.Райки
Паріївської сільської ради, протяжністю 3,2 км. Роботи планується завершити
до кінця поточного року. Загальна вартість робіт становить понад 1 млн.грн.
Будівництво водогону відбувається за рахунок коштів районного, місцевого
бюджетів, населення та інвесторів.
В 2015 році в районі введено в експлуатацію водогони у селах Тягун,
протяжністю 8,8 км та Хринівка – 6,8 км., планується ввести до кінця року
каналізаційну систему, яка здійснюється за участю швейцасько-українського
проекту підтримки децентралізації в Україні Despro у селі Іллінецьке ,
протяжністю - 0,85 км.
Основними невирішеними проблемами галузі є:
- зростання собівартості послуг за рахунок підвищення цін на енергоносії,
будівельні матеріали, підвищення рівня мінімальної заробітної плати;
- кредиторська та дебіторська заборгованість підприємств - надавачів
житлово-комунальних послуг;
- недостатність інвестиційних ресурсів для розвитку житлово-комунальної
сфери.
Захист населення і території району від можливих надзвичайних ситуацій
Районна ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту (ЦЗ) реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру здійснювала нагляд щодо забезпечення техногенної та
природної безпеки, організовувала проведення робіт із запобігання
надзвичайних ситуацій (НС) техногенного та екологічного характеру,
реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля та
зменшення матеріальних витрат.
У зимово-весняний та осінній періоди виникали надзвичайні ситуації
природного походження: сильні морози, снігопади, ожеледиці, шквальні вітри
та дощі.
Останнім часом в районі спостерігається значне збільшення кількості
пожеж та загибелі людей на них. Так, з початку року на території Іллінеччини
зареєстровано 37 пожеж, економічні втрати від яких склали 1080996 грн. (з них
прямі матеріальні збитки становлять 437778 грн.) .Під час пожеж загинуло 2
людей. Порушувались правила поведінки на воді, загинуло 2 особи.
Відповідно до Плану підготовки і виконання основних заходів з цивільного
захисту у спеціалізованих службах проводились комплексні та спеціальні
об’єктові тренування та навчання. Також в школах району відбулись наступні
заходи: «Тиждень безпеки дитини», «День цивільного захисту в
загальноосвітніх навчальних закладах». У березні 2015 року проводилась акція
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«Дорослі, обережно тонкий лід», де брали участь учні шкіл Іллінецького
району.
Вживалися заходи з удосконалення системи оповіщення, проводилися
перевірки внутрішньообласної та районної систем оповіщення. Діє прямий
телефонний зв’язок з черговою частиною Іллінецького РВ УМВС України у
Вінницькій області та ТОВ «Люстдорф». На газокомпресорній станції №36
Гайсинського ЛВУМГ та ТОВ «Люстдорф» проводиться введення в дію
системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у
разі їх виникнення.
Вживались заходи щодо координації дій служб та організацій з мінімізації
можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з
пожежною небезпекою через сильну спекотну погоду.
Створено перелік захисних споруд (ЗС), що підлягають
технічній
інвентаризації. Дані ЗС перебувають у комунальній, державній власності,
закритих, відкритих акціонерних товариствах, іншій власності та знаходяться
на обліку в місцевих органах виконавчої влади на території району. Відповідно
до розпоряджень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації протягом
року була проведена технічна інвентаризація ЗС цивільного захисту.
Виготовлено технічну документацію на захисні споруди та надійшли до
відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадиміністрації матеріали з
технічної інвентаризації на 15 захисних споруд. На 32 захисних споруди, на
виконання листа Державної служби України з надзвичайних ситуацій від
27.08.2015 року №02-12657/162 «Про порядок зняття з обліку захисних споруд
цивільного захисту», з метою зняття з обліку протирадіаційних укриттів, які
відсутні по факту, до Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації
було надано акти про стан захисної споруди.
З 17 вересня по 17 жовтня 2015 року проведено місячник цивільного
захисту. Належна робота проведена на ТОВ “Люстдорф”, в управлінні газового
господарства, в школах району.
Проведено роботу з сільськими радами щодо наявності неперезатарених
пестицидів та щодо безпечного зберігання перезатарених хімічних засобів
захисту рослин і тари після перезатарення. Це робиться для того, щоб повністю
вивезти їх з території району для подальшої утилізації.
Постійно проводяться засідання районної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Створено групу швидкого реагування із кількістю 20 людей та 5 одиниць
техніки, які при потребі можуть залучатися до вирішення невідкладних завдань.
З даною групою налагоджено схему зв'язку і оповіщення.
В районі також створено дві лікарсько-сестринські бригади на базі
Іллінецької (3 чол.,) та Дашівської амбулаторій загальної практики сімейної
медицини (3 чол.)
Невирішені проблеми:
• незавершене обстеження аварійно небезпечних житлових та виробничих
будівель, безхазяйних приміщень, інших об’єктів підвищеної небезпеки;
• забезпечення новоутворених формувань цивільного захисту працюючих
та населення засобами індивідуального захисту;
• забезпечення особового складу самостійної державної пожежної частини
№ 18 (м. Іллінці) ізолюючими засобами індивідуального захисту;
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• завершення роботи з утилізації небезпечних отрутохімікатів та
мінеральних добрив.
Прозорість, відкритість у діяльності органів влади
У 2015 році інформаційна політика органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування була спрямована на підвищення рівня поінформованості
громадян про цілі, зміст та
механізм реалізації державної політики,
забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, сприяння обізнаності та розумінню громадянами
конкретних планів і дій органів влади, напрямів стратегічного розвитку
району.
Місцевими засобами масової інформації районною газетою «Трудова
слава», комунальним підприємством «Іллінецька районна організація
радіомовлення» забезпечено інформування населення про діяльність органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування. Публікуються інтерв’ю,
виступи керівництва району та начальників управлінь, відділів, служби
райдержадміністрації. Оприлюднюються матеріали засідань колегії районної
державної адміністрації, координаційних рад, робочих груп, щотижневих
оперативних нарад у голови райдержадміністрації із заступниками голови
райдержадміністрації, начальниками управлінь, відділів, секторів, служби
райдержадміністрації, керівниками територіальних підрозділів міністерств та
відомств України, нарад з сільськими, селищним, міським головами, нарад з
керівниками підприємств, організацій, установ району.
Висвітлюється інформація про комплексні виїзди керівництва району до
територіальних громад, зустрічі з громадянами під час проведення загальних
зборів громадян за місцем проживання, виїзні та особисті прийоми громадян.
Інформація про діяльність районної державної адміністрації, важливі події
соціально-економічного та суспільно-політичного життя району розміщується
на офіційних ВЕБ - сайтах обласної, районної державних адміністрацій та
районної ради.
З метою підвищення рівня поінформованості населення з питань, що
мають важливе суспільне значення, організовуються прес-конференції за
участю голови районної державної адміністрації, зустрічі представників
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з жителями населених
пунктів району, трудовими колективами підприємств, установ та організацій,
засідання за «круглим столом» за участю представників громадських
організацій та засобів масової інформації.
Участь громад району у грантовій діяльності
Вітчизняний та зарубіжний досвід суспільного життя наочно
демонструють, що демократія починається «знизу» – з безпосередньої участі
конкретної людини у вирішенні питань, які стосуються умов її життя (місцевих
справ). Це – облаштування житла, благоустрій території, комунальні послуги,
громадський транспорт, освіта, охорона здоров’я, тобто все те, чим опікується
влада територіальної громади – місцеве самоврядування.
Залучення громадян до активної участі в житті свого населеного пункту, до
планування майбутнього громади дуже актуальна тема в теперішній час, та
вкрай важлива для прогресивного розвитку кожної території.
Практикою доведено, що життєвий рівень і самодостатність територіальної
громади визначається не тільки її природно-ресурсним потенціалом, але й
людським фактором, який ще називають соціальним капіталом. Щоб пробудити
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ініціативу громадськості та органів місцевого самоврядування і спонукати їх до
пошуку ефективних шляхів вирішення проблем територіальних громад
потрібна відповідна мотивація спільних дій.
Протягом останніх років стала активнішою участь громад району у
конкурсах, з метою отримання додаткових коштів на розвиток власної
інфраструктури.
Важливою для розвитку району є участь громад у Спільному Проекті
Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду - ІІІ»(«МРГ-ІІІ»).
26.11.2014 р. укладена угода про партнерство між Програмою розвитку
ООН, Іллінецькою райдержадміністрацією та Іллінецькою районною радою в
рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ». Діяльність
проекту спрямована сприянню сталого соціально – економічного розвитку,
посилення енергетичної ефективності сіл та селища району.
В результаті проведеного конкурсу чотири громади району відібрані для
подальшої участі у проекті, а саме: Дашівська селищна, Городоцька,
Росоховатська та Бабинська сільські громади. В резерв потрапили: Тягунська
та Купчинецька ради. Громадами основного складу в поточному році підписані
угоди про партнерство з проектом «МРГ-ІІІ».
Схема розподілу фінансування мікропроектів:
Тип проекту (по Сума
гранту
на % спів фінансування
чотирьох громадах)
мікропроект, тис.дол
МРГ
бюджет громада
Енергоефективний
10,000
75
20
5
Важливим моментом в реалізації Проекту «МРГ-ІІІ» є проведення
навчальних тренінгів по аналізу проблем громад, написанню мікропроектів,
проведенню тендерних процедур та освоєнню міжнародних коштів.
В громадах, що увійшли в Проект «МРГ-ІІІ», утворені громадські
організації, які працюють над розробкою та впровадженням проектів для
вирішення обраних мешканцями населених пунктів проблем.
Стан реалізації проектів у громадах:
Громадською організацією «Квітка на камені» смт.Дашів у поточному році
розпочато впровадження проекту «Енергозберігаючі заходи в ДНЗ №1
«Журавлик» смт. Дашів Іллінецького району Вінницької області. Капітальний
ремонт даху». Основні види робіт по проекту: заміна шиферної покрівлі на
металопрофіль, утеплення перекриття та улаштування піддашків. Завдяки
реалізації даного проекту мобілізовано коштів у сумі 418,8 тис.грн., з яких
міжнародної технічної допомоги – 222,00 тис.грн., коштів селищного та
районного бюджету -175,87 тис.грн. та внесків громади – 20,90 тис.грн.
Громадською організацією «Сяйво Росоховатої» села Росоховата
розроблено проект «Реконструкція мережі вуличного освітлення в селі
Росоховата Іллінецького району Вінницької області з використанням
енергозберігаючих заходів», виготовлено ПКД. В рамках Проекту заплановано
енергозберігаюче освітлення чотирьох вулиць Росоховатої: Леніна, Миру,
Перемоги та Щорса. Загальний бюджет проекту складає в межах 300 тис.грн.
Громадською організацією села Городок «Світла надія» розробляється
проект по енергозбереженню приміщення спортивного залу місцевої школи.
Приблизна вартість проекту: 350 тис.грн.
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Громадською організацією «Дарунок долі» доопрацьовується ПКД по
запровадженню ергозберігаючих заходів шкільного приміщення с. Бабин
Іллінецького району, а саме: заміна вікон та дверей, утеплення фасаду.
Приблизна вартість проекту: 360 тис.грн.
В результаті впровадження Проекту, в громади району має надійти 40 тис.
дол. США, або більше 850 тис.грн. іноземних грантових коштів.
Приємно, що в 2015 році п’ять проектів громад Іллінецького району
отримали перемогу в дванадцятому обласному конкурсі проектів розвитку
територіальних громад.
Переможцями визначено наступні громади:
Дашівською селищною громадою реалізовані наступні три проекти:
«Підвищення безпеки учасників дорожнього руху шляхом створення
належних умов для руху пішоходів на центральній вулиці селища». Результатом
реалізації проекту є проведення капітального ремонту тротуарної доріжки та
облаштування її парковими світильниками нічного освітлення в смт. Дашів по
вулиці Леніна. Загальний бюджет проекту склав 260,597 тис.грн., з яких кошти
Дашівської селищної ради (72% - 187,6 тис.грн.), кошти Фонду Конкурсу (23%
- майже 60 тис.грн) та організацій партнерів (ФГ «Копіївський лан», СФГ
«Перемога», КП «Житлокомунгосп», ПАТ «Дашівський РМЗ») (5% - 13
тис.грн).
«Здорові діти – запорука здорової нації»
Загальний бюджет проекту 124 тис.грн. в т.ч. обсяг фінансування з
обласного бюджету - 59 тис.грн., співфінансування селищної ради - 62 тис.грн.
та 2 тис.грн.- спонсорські кошти. В рамках проекту здійснено капітальний
ремонт спортзали у дитячому садочку «Журавлик».
«Створення комфортних умов для дітей дошкільного навчального закладу
шляхом застосування сучасних систем енергозбереження»
Метою даного проекту було утеплення фасаду дошкільного навчального
закладу «Ластівка». Бюджет проекту складає 170,875 тис.грн., а саме: обсяг
фінансування з обласного бюджету 59 тис.грн., із бюджету селищної ради –
78,875 тис.грн., частка організацій – партнерів складає 33 тис.грн. Роботи по
даному проекту завершені.
Дашівська селищна рада в процесі реалізації проектів – переможців
обласного конкурсу в цілому мобілізувала коштів на суму майже 560 тис.грн., з
них 180 тис.грн. - коштів обласного бюджету.
Городоцька сільська рада реалізовує проект
«Освітлення вулиць
с.Чортория – запорука безпеки життєдіяльності громади». Метою проекту є
відновлення ліній освітлення із застосуванням сучасних технологій по
енергозбереженню та високоефективних освітлювальних приладів. Бюджет
проекту складає 120 тис.грн., з них кошти фонду конкурсу – 59 тис.грн., кошти
сільської ради – 20 тис.грн., кошти спонсора (СТОВ «Надія») - 41 тис.грн.
Бабинською сільською радою успішно реалізовано проект – «Знаєш
минуле – матимеш майбутнє». Загальний бюджет проекту становить 80 тис.
грн., обсяг фінансування з обласного бюджету складає 54 тис.грн. В рамках
проекту створено музей для патріотичного виховання учнівської молоді,
збереження історичного минулого та культурної спадщини рідного краю.
Забезпечені належні умови для проведення виховних заходів, уроків, зустрічей.
відомими людьми Вінниччини, випускниками школи різних років.
Разом громадами району залучено на розвиток громад майже 300 тис.грн.
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(290 тис.грн.) коштів обласного бюджету.
Це підтверджує бажання жителів громад вирішувати нагальні проблеми за
допомогою нових знань та залучати додаткові ресурси на розвиток власних
територій.
З метою створення ефективної децентралізованої інституційної системи,
котра надасть можливість жителям району вирішувати соціально-економічні
проблеми в громадах, де вони проживають, надання необхідної
консультативно-інформаційної
та
технічної
допомоги
організаціям
територіальних громад Іллінецького району для розробки і впровадження
спільних проектів, в районі створено консультативно - дорадчий орган Іллінецький районний ресурсний центр розвитку громад. Діяльність Центру
направлена на активне залучення усіх верств населення, представників установ,
організацій та бізнес-структур до діалогу з органами місцевої влади,
виробленню прозорого та ефективного механізму планування на місцевому
рівні та залучення громадян до управління та залучення ресурсів на місцевому
рівні. Також у поточному році створено Форум місцевого розвитку
Іллінецького району, який має на меті сприяння реалізації міжнародних
проектів.
Будь - який міжнародний фонд насамперед ставить завдання активувати
жителів громад. В кожній громаді має бути створена громадська організація, в
яку входитимуть більшість її жителів. ГО – це майбутнє територіальних громад,
адже спільно з місцевою владою громадяни можуть вирішувати проблеми села
чи міста. Мобілізація громади, підвищення громадської активності кожного її
мешканця, досвід у вирішенні поточних проблем власними силами – основний
результат реалізації проектів та конкурсів в рамках проектно-грантової
діялтьності.
Приємно відзначити громадську організацію «Іллінці- наше місто», яка не
перший рік діє в місті та за рахунок акумулювання членських внесків та спів
фінансування з міського бюджету реалізувала вже не один проект. Зокрема в
цьому році був встановлений дитячий спортивний майданчик в мікрорайоні
Морозівка. Громадська організація є неодноразовим організатором та
спонсором святкувань та спортивних змагань.
II. Цілі та завдання на 2016 рік
Основною метою Програми є вирішення соціальних проблем та
покращення рівня життя населення, відновлення сталого економічного
розвитку територіальних громад району завдяки впровадженню програми
реформ Президента України «Стратегія - 2020» та Стратегії регіонального
розвитку Вінницької області на період до 2020 року, у Програмі передбачений
комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи і розвиток
основних галузей виробничої та соціальної сфери району.
Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації
наступних пріоритетних напрямів:
• стабілізації роботи промислових підприємств, нарощування обсягів
виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та
підвищення якості за рахунок оновлення матеріально-технічної бази відповідно
до новітніх досягнень науки, технологій та світових стандартів;
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• створення умов для надходження інвестицій в агропромисловий
комплекс з метою перетворення його на ефективний, конкурентоспроможний
на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор економіки;
• раціонального використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та
фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок
місцевого
бюджету,
покращення
платіжної
дисципліни
суб’єктів
господарювання;
• підвищення якості надання медичних та освітянських послуг;
• створення сприятливих умов для надходження в район вітчизняних та
іноземних інвестицій, підвищення інвестиційного іміджу Ілліннеччини;
• створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення
бізнес-клімату району шляхом залучення фінансових та інвестиційних ресурсів
у сферу малого підприємництва, розширення мережі інфраструктури
підприємництва;
• продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах
бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання
раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних
видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях
виробництва;
• забезпечення населення району доступним, якісним та комфортним
житлом шляхом збільшення обсягів введення в експлуатацію нового,
реконструкції, розширення та капремонту існуючого житлового фонду,
підвищення якості житлово-комунальних послуг;
• зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення
району, створення умов для зростання заробітної плати, прискорення
погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пом'якшення ситуації на
ринку праці, охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення
району.
• збереження культурної спадщини та зміцнення матеріально-технічного
стану закладів культури та мистецьких колективів. Створення умов для
організації дозвілля та розвитку аматорської мистецької творчості, сприяння в
проведенні культурно - мистецьких заходів в сільських населених пунктах
району.
Шляхи розв'язання головних проблем та досягнення поставлених цілей
В економічній сфері
Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу району з метою
насичення
ринку конкурентоспроможними промисловими товарами.
Залучення інвестицій в переробну промисловість району
Шляхи досягнення:
− запровадження технологічної модернізації підприємств за рахунок
реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих
потужностей на основі впровадження енергозберігаючих та екологічно
безпечних технологій;
− освоєння нових проектних потужностей на таких підприємствах: ТОВ
«Люстдорф», ПАТ «Дашівський РМЗ», ТОВ «Іллінецький цукровий завод»;
− сприяння
подальшому
нарощуванню
виробництва
конкурентоспроможної продукції, розширенню асортименту та підвищенню її
якості;
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− надання підтримки вітчизняним підприємствам для участі у
виставково-ярмаркових заходах всіх рівнів;
− розширення кола підприємств, на яких передбачається запровадження
європейської системи контролю якості продукції, згідно з міжнародними
стандартами
якості
продукції
–
ISO
9000,
для
підвищення
конкурентоспроможності товарів та послуг;
Очікувані результати:
− модернізація
промислового
виробництва,
зменшення
його
енергоємності за рахунок впровадження нових технологій;
− виробництво та використання альтернативних джерел енергії та
сировини;
− активізація зовнішньоекономічних зв’язків підприємств району;
− підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на
світовому ринку.
Пріоритет 2. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового
комплексу на основі інтенсифікації виробництва та впровадження
інвестиційних проектів в галузі рослинництва, тваринництва
та
інфраструктури зберігання сільськогоподарської продукції.
Ціль – нарощування обсягів виробництва продукції рослинництва,
тваринництва та забезпечення їх конкурентоспроможності завдяки
впровадженню нових технологій виробництва.
Основними завданнями аграрної політики району на 2016 рік є створення
умов для зростання обсягів
виробництва продукції тваринництва,
рослинництва, забезпечення її конкурентоспроможності завдяки впровадженим
новим технологіям виробництва, збільшення валового виробництва овочів та
забезпечення збереження їх в
спеціалізованих овочесховищах, також
забезпечення високого рівня реалізації за реальними цінами та експортної
спроможності сільськогосподарської продукції.
Шляхи досягнення:
- сприяння створенню рівних умов для функціонування різних
організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі;
- активізація інноваційної діяльності, впровадження нових технологій,
використання новітніх наукових розробок;
- сприяння практичному впровадженню на території району
ресурсозберігаючих,
екологічно
чистих
технологій
виробництва
сільськогосподарської продукції;
- впровадження у виробництво перспективних та більш продуктивних
сортів сільськогосподарських культур, порід сільськогосподарських тварин,
оптимізація структури посівних площ, структури кормів, забезпечення
раціонального використання мінеральних добрив та застосування засобів
захисту;
- сприяння в подальшому розвитку інфраструктури аграрного ринку;
- проведення активної інформаційної політики щодо інвестиційного
потенціалу аграрних підприємств району;
- забезпечення максимального сприяння реалізації інвестиційних проектів
з будівництва і реконструкції тваринницьких приміщень, технічного
переоснащення сільськогосподарської галузі, будівництва овочесховищ для
овочів та фруктів;

44

- сприяння створенню великотоварного виробництва на основі
впровадження інтенсивних промислових технологій (з будівництва молочних
комплексів, доїльних залів, молокопроводів);
- забезпечення сприянню реалізації інвестиційних проектів з будівництва
овочесховищ з використанням сучасних технологій зберігання продукції.
Очікувані результати:
- задоволення внутрішніх та експортних потреб у продукції сільського
господарства та продуктів її переробки, вирішення соціально-економічних
проблем села;
- збільшення кредитної підтримки агропромислового комплексу району;
- розширення сфери застосування праці і забезпечення зайнятості
сільського населення, розвиток інфраструктури села;
- зростання ефективності роботи агропромислового комплексу;
- формування великотоварних ферм, що використовують новітні технології,
виробляють продовольчі товари високої якості;
- створення запасу продовольчих товарів, необхідного для забезпечення
потреб району;
- забезпечення стабільної цінової ситуації на продовольчому ринку за
рахунок створення запасів продовольчих товарів.
Пріоритет 3. Розвиток овочівництва та інфраструктури для
збереження виробленої продукції з використанням сучасних технологій
зберігання продукції.
Ціль – збільшення валового виробництва овочів відкритого ґрунту та
забезпечення збереження їх в спеціалізованих овочесховищах.
Завдання на 2016 рік
1. Розширення площ посіву овочевих культур.
2. Підвищення врожайності.
3. Реалізація овочів через організовані продовольчі ринки.
Шляхи досягнення:
1. Проведення роз’яснювальної роботи серед керівників, агрономів району
щодо дотримання структури посівних площ.
2. Придбання високоякісних сортів і гібридів
3.Застосування сучасних технологій вирощування (повна механізація
процесу)
4. Участь в ярмарках з реалізації сільськогосподарської продукції.
Очікувані результати
- збільшення площ посіву овочів до 578 га;
- валове виробництво в межах 11,7 тис. тонн при середній врожайності
201,8ц/га;
- продаж на організованих ринках малими партіями, де покупець гарантує
збут продукції, а в окремих випадках виступає як замовник, який інвестує
виробництво овочів.
Ризики та можливі перешкоди
1. Відсутність державної підтримки механізму пільгового кредитування
робіт з будівництва сучасних овочесховищ.
2. Низький рівень технологічного та технічного забезпечення галузі
овочівництва.
3. Несприятливі погодні умови.
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Пріоритет 4. Розвиток тваринництва шляхом нарощування поголів’я
сільськогосподарських тварин в сільськогосподарських підприємствах,
будівництво нових та реконструкції існуючих тваринницьких комплексів
та ферм
Ціль – нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції,
покращення її якості та впровадження інвестицій в тваринницьку галузь.
Завдання на 2016 рік
1. Збільшення поголів’я за рахунок власного відтворення поголів’я і
закупки в населення та за межами району. Закупівля тварин племінних порід.
2. Реконструкція тваринницьких приміщень та молочних комплексів.
3. Підвищення продуктивності тварин.
4. Реалізація інвестиційних проектів, які знаходяться на стадії
впровадження.
5. Покращення технічних умов виробництва тваринницької продукції та
покращення її якості.
Шляхи досягнення поставлених цілей та завдань
1.Надання консультацій.
2. Придбання тварин племінних порід.
3. Власне відтворення поголів’я.
4. Проведення семінарів-навчань по питанню впровадження новітніх
технологій в кормовиробництві, заготівлі кормів та годівлі тварин.
Очікувані результати
1. Доведення поголів’я ВРХ в господарствах усіх категорій власності до
12,0 тис. гол. (в т.ч. корів – 6,0 тис. гол.), свиней до 15,0 тис. гол.;
2. Покращення продуктивності:надій на фуражну корову до 4,8 тис.кг,
середньодобові прирости ВРХ до 590 г, середньодобові прирости свиней до
500 г;
3. Збільшення виробництва: молока – 30,1 тис.тонн, м'яса в живій вазі –
35 тис.тонн;
4. Реконструкції тваринницьких приміщень :
- ФГ «Копіївський лан» с.Копіївка, кошторисною вартістю 2,5 млн. грн.;
- ПАТ «Жорнище» с. Жорнище, кошторисною вартістю 1,7 млн. грн.;
- ПП «Агрофірма «Рось» с. Слободище, вартістю 2,8 млн. грн.;
- ФГ «Божнюкове» с.Неменка, кошторисною вартістю 4,3 млн. грн..
Пріоритет 5. Впровадження ресурсо – та енергозберігаючих технологій
в системі життєзабезпечення населених пунктів
Шляхи досягнення:
• проведення енергоефективної перебудови підприємств, спрямованої на
зниження матеріало - та енергоємності виробництва;
• здійснення енергозберігаючих заходів в бюджетних закладах шляхом
заміни віконних та дверних блоків, заміни та утеплення дахів, встановлення
енергозберігаючих ламп, переведенням котелень на альтернативні види палива;
• регулярне інформування підприємств та установ району про наукові
досягнення в сфері енергозберігаючих технологій та організації, які можуть
надавати відповідні послуги;
• популяризація серед населення через засоби масової інформації
ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;
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• здійснення заміни побутових систем опалення на опалення з
використанням
сучасного
енергозберігаючого
обладнання,
у
т.ч.
використанням електричної енергії.
• зменшення обсягів споживання природного газу та заміна його на
альтернативні види палива;
• проведення капітального ремонту системи опалення Іллінецької районної
бібліотеки - 200,0 тис.грн.;
• переведення на автономне опалення та заміна внутрішніх дверей у
Дашівській музичній школі – 260,0 тис.грн.;
• заміна вікон і дверей у клубних закладах сіл Вербівка, Росоховата,
Слобідка, Якубівка 100,0 тис.грн.;
• переведення систем опалення Іллінецького краєзнавчого музею на
електроопалення – 50,00 тис.грн.
Пріорітет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу
району
Шляхи досягнення:
− проведення активної інформаційної політики щодо інвестиційного
потенціалу підприємств району;
− висвітлення позитивного досвіду інвестиційної діяльності району на
семінарах, конференціях, виставках, інвестиційному порталі Вінницької
області;
− забезпечення максимального сприяння реалізації інвестиційних
проектів;
− надання консультаційних послуг для залучення інвестицій;
− активізація місцевої ініціативи – об’єднання зусиль активних
представників територіальних громад для вирішення місцевих проблем та
забезпечення ефективного використання місцевих ресурсів;
− проведення детального аналізу вільних земельних ділянок та
виробничих потужностей,що не використовуються, визначення з них найбільш
перспективних;
- залучення в економічний і соціальний розвиток району фінансових
ресурсів у вигляді державних, приватних та іноземних інвестицій, технічної
допомоги міжнародних фінансових організацій, участь територіальних громад
району в міжнародних соціальних проектах.
Очікувані результати:
− створення умов для збільшення обсягів інвестицій в реальний сектор
економіки району;
− створення додаткових робочих місць;
− забезпечення проведення прозорої та відкритої інвестиційної політики
Пріоритет 7. Здійснення структурних перетворень в сфері торгівлі та
послуг, направлених на підвищення якості обслуговування
Мета - сприяння формуванню сучасної інфраструктури роздрібної
торгівлі, ресторанного господарства та побутових послуг на території району,
забезпечення належного рівня обслуговування населення, наближення послуг до
споживачів.
Цілі і завдання на 2016 рік:
- здійснення комплексу заходів із розвитку фірмової торгової мережі
переробних підприємств району;
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- сприяння товаровиробникам у просуванні сільськогосподарської
продукції до кінцевого споживача;
- пристосування діючих об'єктів торгівлі, ресторанного господарства,
побутового обслуговування до потреб людей з обмеженими фізичними
можливостями та обладнання нових відповідних об'єктів необхідними
допоміжними засобами;
- забезпечення створення необхідних умов для відновлення закладів для
надання побутових послуг у сільській місцевості;
- розширення спеціалізації торговельних об'єктів та утворення фірмової
мережі закладів торгівлі;
- сприяння удосконаленню державного контролю та нагляду на
споживчому ринку та ринку послуг з метою покращення якості обслуговування
населення;
- здійснення моніторингу цін на основні продукти споживання;
- упорядкування торгівлі на ринках району відповідно до норм,
передбачених Правилами торгівлі на ринках, та створення сучасного торговосервісного комплексу з паркуванням автомобілів;
- проведення аналізу щодо стану задоволення попиту населення у
торговельних та побутових послугах та забезпечення споживчого ринку якісними
товарами та сертифікованою продукцією;
- залучення інвестицій у розвиток підприємств торгівлі, ресторанного
господарства, побутового обслуговування населення.
Очікувані результати:
- наповнення внутрішнього ринку якісними вітчизняними товарами за
економічно обґрунтованими цінами;
- можливість придбання продукції безпосередньо від виробника;
- покращення якості обслуговування населення;
- розширення торговельної мережі, сфери побутового обслуговування в
сільській місцевості;
- створення нових робочих місць, збільшення обсягів реалізації продукції
та послуг.
У 2016 році прогнозується наростити обсяг роздрібного товарообороту
до 94,5 млн.грн., або 102 % у порівняльних цінах.
Обсяг реалізованих послуг передбачається близько 45,0 млн.грн., або на
10% більше, ніж у 2015 році.
Пріоритет 8. Усунення зайвих регуляторних бар’єрів - як мотивація
для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу
Враховуючи існуючі проблеми в районі у 2016 році, передбачається:
- виконання заходів районної програми розвитку малого і середнього
підприємництва на 2015-2016 роки;
- забезпечення реального партнерства між органами виконавчої влади,
місцевого самоврядування та бізнесом шляхом налагодження дієвої співпраці з
місцевою радою підприємців при райдержадміністрації, громадськими
об’єднаннями та організаціями підприємців;
- сприяння у впровадженні інвестиційних проектів у пріоритетних для
району сферах діяльності;
- забезпечення функціонування та удосконалення діяльності Центру
надання адміністративних послуг в Іллінецькому районі, якісне надання
адміністративних послуг;
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- забезпечення прийняття економічно доцільних регуляторних актів у
сфері господарської діяльності;
- забезпечення зростання кiлькостi діючих малих і середніх пiдприємств
на 4 одиниці ( 2,2% );
- скорочення рівня безробіття та доведення чисельності зайнятих у малому
і середньому підприємництві до 5,2 тис. чол.;
- продовження роботи щодо часткового відшкодування відсоткових
ставок за кредити для підприємницьких структур;
- доведення питомої ваги платежiв до місцевого бюджету в результаті
господарської діяльності малих і середніх пiдприємств до 40%.
Очікувані результати
Очікуваними наслідками реалізації програмних заходів збільшення
кількості діючих малих і середніх підприємств, повноцінне використання його
потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв'язання
економічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові
економіки, зміцнення економічної бази району, вирішення проблем безробіття
та швидке насичення вітчизняного ринку товарами і послугами.
Пріоритет 9. Продовження політики стабільності та прозорості на
засадах, визначених Бюджетним кодексом України, розширення
податкової бази, посилення
платіжної дисципліни щодо виконання
податкових зобов’язань
Шляхи досягнення:
- посилення кадрового потенціалу, запобігання та не допущення
корупційних проявів у роботі органів державної податкової служби;
- покращення рівня обслуговування платників податків та підвищення
рівня довіри до податкової служби;
- формування позитивного іміджу податкової служби (підвищення рівня
добровільної сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, налагодження
партнерства між державою та суб’єктами господарювання за рахунок
зменшення втручання в їх діяльність та зменшення їх витрат на ведення бізнесу
та сплату податків);
- сприяння зменшенню обсягів податкового боргу;
- надання пропозицій по вдосконаленню системи існуючих пільг і
компенсацій та порядку їх надання;
- забезпечення збільшення збору платежів шляхом руйнування схем
мінімізації податкових зобов’язань, виявлення і припинення протиправної
діяльності суб’єктів господарювання та ліквідація схем ухилення від
оподаткування;
- проведення роботи з суб’єктами господарювання щодо підвищення
рівня заробітної плати та збільшення за рахунок цього надходження до
бюджету податку з доходів фізичних осіб;
Очікувані результати:
- зменшення податкового навантаження на суб’єктів господарювання та
удосконалення системи адміністрування податків, що сприятиме збільшенню
обсягів власних коштів підприємств, які можуть бути спрямовані на
інвестиційні цілі;
- підвищення рівня адміністрування податків, зборів (обов’язкових
платежів);
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- запровадження нових підходів до вивчення фінансово – господарської
діяльності суб’єктів господарювання;
- зменшення кількості випадків ухилення від оподаткування завдяки
забезпеченню чіткого визначення об`єктів оподаткування;
- покращення стану фінансування з місцевих бюджетів установ, заходів і
програм;
- більш повне освоєння наявних коштів, удосконалення системи існуючих
пільг і компенсацій та порядку їх надання.
Пріоритет 10. Розвиток транспортної інфраструктури району
Цілі та завдання на 2016 рік та шляхи їх реалізації:
- забезпечення жителів сіл Василівка, Лиса Гора та Красненьке сталим
автобусним сполученням із м.Іллінці ;
- поліпшення стану автомобільних доріг комунальної власності населених
пунктів області;
- залучення інвестицій у розвиток транспортно-дорожнього комплексу з
метою підтримання на належному рівні мережі автомобільних доріг;
- підвищення якості надання транспортних послуг;
- забезпечення регулювання та контролю за встановленням економічно
обґрунтованих тарифів, недопущення зловживання монопольним становищем
на ринку транспортних послуг.
Очікувані результати
− забезпечення населених пунктів області сучасними автомобільними
дорогами;
− підвищення якості та безпеки перевезень;
− вдосконалення маршрутної мережі внутрішньообласних, приміських та
міжміських автобусних маршрутів загального користування;
− розвиток регіонального ринку транспортних послуг.
Пріорітет 11. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації в рамках ініціативи Міністерства аграрної політики «Рідне
село»
Ціль – зростання економіки малих виробників сільськогосподарської
продукції, що позитивно вплине на соціальний розвиток сільських територій та
сільських громад.
Завдання на 2016 рік
1. Зменшення собівартості продукції;
2. Підвищення якості власної продукції;
3. Доступ до організованих ринків збуту.
Шляхи досягнення поставлених цілей та завдань
1. Надання консультативної та методичної допомоги щодо діючого
законодавства.
2. Проведення роз’яснювальної роботи серед сільських громад стосовно
створення обслуговуючих кооперативів на селі.
3. Об’єднання малими виробниками власних ресурсів.
Очікувані результати
- підвищення зайнятості населення та зупинення тенденції занепаду села;
- отримання послуг, необхідних для господарств – членів СОКів (спільне
використання техніки; постачання матеріально-технічних засобів за нижчими
цінами; зберігання, переробка та збут власної продукції);
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- оптимізація витрат на ведення господарської діяльності;
- спрощення доступу до каналів збуту;
- кінцевий результат, який не є прибутком розподіляється пропорційно до
участі членів кооперативу та до обсягу отриманих послуг.
Ризики та можливі перешкоди
- відсутність державної фінансової підтримки;
- природні чинники.
Пріорітет 12. Посилення боротьби з тіньовою зайнятістю
- сприяння подальшого збільшення середньомісячної заробітної плати
всіх категорій працюючих та забезпечення дотримання державних гарантій в
оплаті праці суб’єктами господарювання;
- здійснення дієвого контролю за забезпеченням вчасної і в повному
об’ємі виплати заробітної плати на підприємствах району;
- проведення роботодавцям семінарів, бесід, з наголошенням щодо
недопустимості використання найманої праці з порушенням трудового
законодавства;
- сприяння подальшого розширенню сфери застосування найманої праці
за рахунок створення нових робочих місць.
Очікувані результати:
- збільшення рівня соціальної захищеності громадян;
- збільшення надходжень до місцевих бюджетів.
В соціально-гуманітарній сфері
Пріоритет 1. Гарантований соціальний захист та пенсійне
забезпечення населення району, в тому числі тимчасово розселених
громадян – вимушених переселенців з Донецької і Луганської областей, АР
Крим та м.Севастополя
Цілі та завдання на 2016 рік
Пріоритетними напрямками діяльності сфери соціального захисту в
районі будуть:
- здійснення моніторингу показників заробітної плати в розрізі галузей
економіки, суб'єктів господарювання;
- забезпечення мінімальних розмірів заробітної плати у встановлених
державою розмірах, але не нижче прожиткового рівня для працездатної особи;
- своєчасна виплата поточної заробітної плати;
- надання гарантованих пільг та виплата компенсацій згідно чинного
законодавства інвалідам війни, учасникам бойових дій, особам, постраждалим
внаслідок аварії на ЧАЕС 1,2 категорії, вдовам померлих громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1,2 категорії, ветеранам
військової служби та органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової
служби та органів внутрішніх справ, реабілітованим особам, інвалідам
військової служби, батькам та членам сімей загиблих при проходженні
військової служби;
- надання пільг учасникам війни, членам сім’ї загиблого (померлого),
дітям війни, міліціонерам на пенсії, сільським педагогам, медикам,
бібліотекарям, працівникам культури, спеціалістам із захисту рослин на пенсії,
багатодітним сім’ям, а також сім’ям, яким надаються пільги відповідно до
Закону України «Про охорону дитинства», відповідно до «Порядку надання
пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного
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сукупного доходу», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 №389.
- забезпечення роботи програм ЄДАРП (Єдиний Державний реєстр оіб, які
мають право на пільги), ЦБІ (Центральний банк даних інвалідів), електронної
системи контролю за виготовленням та видачею технічних засобів пересування
та реабілітації;
- сприяння особам з обмеженими фізичними можливостями в навчанні,
працевлаштуванні, забезпеченні їх безперешкодного доступу до об’єктів
соціальної та транспортної інфраструктур, забезпеченні потреб в лікуванні,
санаторно-курортному оздоровленні, протезуванні, засобах пересування та
реабілітації;
- надання важкохворим інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим
особам матеріальної допомоги;
- забезпечення пільгового проїзду окремих категорії громадян, згідно
чинного законодавства, на міських та приміських маршрутах;
- прийом документів, призначення субсидій на оплату житлово –
комунальних послуг, скраплений газ та тверде паливо та виплата готівки;
- нарахування та виплата адресних соціальних допомог сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства,
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;
- нарахування та виплата щомісячної адресної допомоги особам, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України, для покриття витрат
на проживання, в тому числі на оплату житлово – комунальних послуг;
соціальних допомог;
- забезпечення 100-відсоткового електронного обміну інформацією з
підприємствами – надавачами послуг;
- виявлення та надання важкохворим інвалідам та непрацюючим
малозабезпеченим особам матеріальної допомоги;
- здійснення виплат підприємствам, установам, організаціям у межах
середнього заробітку працівників, призваним на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період, відповідно до постанови КМУ від
04.03.2015 №105;
- здійснення заходів з соціальної професійної адаптації учасників
антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або
відставку);
- пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
- створення та матеріально-технічне забезпечення мобільних Центрів у
селищній, сільських радах з метою надання послуг щодо оформлення
документів для призначення адресних державних допомог, пільг, житлових
субсидій, компенсацій.
Очікувані результати:
- посилення державного контролю за своєчасністю виплати заробітної
плати та дотриманням мінімальних державних гарантій в оплаті праці;
- гарантоване надання пільг окремим категоріям населення;
- надання адресних соціальних допомог, субсидій на оплату житлово –
комунальних послуг, скраплений газ та тверде паливо, виплата компенсацій;
- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення
району щодо соціального захисту.
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- підвищення рівня забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами
реабілітації та пересування;
- покращення здоров’я ветеранів війни, осіб з інвалідністю, постраждалих
внаслідок аварії на ЧАЕС;
- максимальне охоплення та оперативне призначення адресних державних
допомог, пільг, житлових субсидій, компенсацій.
Пріоритет 2. Соціальна підтримка та пенсійне забезпечення,
відповідно до чинного законодавства, сімей військовослужбовців, що
загинули під час проведення АТО на Сході України, а також сімей героїв
Несбесної Сотні з Вінниччини
Шляхи досягнення:
− проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо встановлення
правового статусу відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» та надання відповідних пільг;
− забезпечення оглядами та постійним диспансерним наглядом членів
сімей осіб, які загинули в ході проведення АТО в східних областях України в
закладах охорони здоров'я;
− забезпечення, в разі потреби, відновним та реабілітаційним лікуванням
в санаторно-курортних та інших закладах охорони здоров'я.
− своєчасне включення до Єдиного державного автоматизованого
реєстру осіб, які мають право на пільги для надання вчасної допомоги (пільг на
житлово-комунальні послуги, капітальний та поточний ремонт житла,
безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, разова грошова
допомога до 9 травня та інше);
− обстеження
умов
проживання
сімей
загиблих
учасників
антитерористичної операції з метою виявлення проблемних питань та шляхів їх
вирішення.
Очікувані результати:
- створення належних умов для підтримання та збереження здоров'я та
забезпечення соціальних гарантій членам сімей осіб, які загинули в ході
проведення АТО в східних областях України.
Пріоритет 3. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності,
запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та
виховання дітей, покращання якості життя дітей соціально вразливих груп
Шляхи досягнення:
- запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, бродяжництву та
жебрацтву через організацію результативної роботи щодо попередження
соціального сирітства дітей з раннього віку, проведення рейдів з попередження
дитячої бездоглядності та безпритульності;
- удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і
опинилися в складних життєвих обставинах;
- влаштування та реабілітація бездоглядних та безпритульних дітей;
- розвиток сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей-сиріт (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих
будинків сімейного типу, прийомних сімей);
- підтримка національного усиновлення, як пріоритетної форми сімейного
виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,;
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- забезпечення створення нових та якісного супроводження існуючих
прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;
- запровадження дієвого механізму протидії насильству в сім’ї та торгівлі
людьми;
- забезпечення доступу населення до соціальних послуг шляхом
інформування, проведення рекламно - інформаційних кампаній;
- реалізація права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок;
- забезпечення дітей , які потребують соціальної підтримки якісними
соціальними послугами.
- удосконалення механізму збереження житлових та майнових прав дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань захисту прав
та розвитку дітей.
Очікувані результати:
- зменшення кількості дітей, влаштованих в інтернатні заклади, з 15% до
10%;
- забезпечення влаштування дітей до різних форм сімейного виховання не
менше 85% від загальної кількості дітей – сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- зменшення кількості дітей, які позбавлені батьківського піклування,
зменшення соціального сирітства до 85 % від загальної кількості дітей – сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- забезпечення 100% оздоровлення дітей – сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, 80 % оздоровлення дітей від загальної кількості
дітей;
- створення належних умов в системі освіти для навчання та виховання
дітей;
- підвищення результативності проведених рейдів, забезпечення
влаштування виявлених дітей в центр соціальної реабілітації;
- збільшення виявлення та підвищення ефективності надання допомоги
жертвам насильства та торгівлі людьми, забезпечення реабілітації дітей, що
стали жертвами насильства в центрі соціальної реабілітації;
- зменшення кількості сімей, що перебувають в складних життєвих
обставинах на 10%;
- підвищення контролю територіальної громади за станом захисту прав
дітей.

Районні програми, заходи яких плануються до реалізації у 2016 році
№
Перелік заходів «Районної програми щодо забезпечення житлом Орієнтовні
з/п дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та обсяги
осіб з їх числа на 2014-2018 роки»
фінансування
(вартість),
тис. грн., в т.ч.:
1

1.

2.

3.

2

Забезпечення придбання житла ( купівлю житла, надання
матеріальної (грошової ) допомоги для придбання житла) для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а
також осіб з їх числа
Проведення ремонту ( у разі потреби) житлових приміщень, які
належать на праві власності, користування дітям-сиротам,
дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа
Оформлення спадщини дітей-сиріт,

3

50

20

3

54
дітей, позбавленими батьківського піклування, та осіб із їх
числа
Всього:

73

Пріоритет 4. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація
співпраці у сфері освіти і науки
Шляхи досягнення:
− забезпечення переходу на новий Державний стандарт освіти учнів 4 і 7
класів;
− розвиток дистанційного навчання;
− формування єдиного інформаційного освітнього середовища;
− сприяння підтримці обдарованої молоді.
Очікувані результати:
− створення умов для рівного доступу до якісної освіти, насамперед,
учням, які проживають у сільській місцевості;
− підвищення рівня знань учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
− покращення умов навчання та виховання дітей дошкільного віку, учнів
та студентів;
− створення сприятливих умов для розвитку людського і соціального
капіталу, орієнтованого на задоволення потреб особистості, суспільства і
держави.
Пріорітет 5. Дооснащення газових котелень котлами на
альтернативних видах палива у закладах освіти у районі
Цілі та завдання на 2016 рік
1. Переведення котелень на альтернативні види палива, а саме: Іллінецька
ЗОШ I-III ст. та Іллінецька ЗОШ I-III ст. №3., необхідно коштів-1,5 млн.грн.
2. Завершити капітальний ремонт даху та реконструкцію котельні
Іллінецької ЗОШ I-III ст., потреба у коштах – 1,172 млн.грн.
Шляхи досягнення:
− облаштування теплових пунктів;
− монтаж енергоефективних котлів (на твердому), в тому числі із
врахуванням використання місцевих видів палива;
− часткова реконструкція систем опалення.
Очікувані результати:
− при переході на опалення пелетами економія складе 32%-40% в рік;
− при опаленні дровами - у 3 рази;
− комплексне вирішення питання експлуатації котелень у сільських
школах, забезпечить безпечні та якісні умови навчання дітей;
− можливість розвивати виробництво палива з місцевої сировини.
Пріорітет 6. Створення сучасних навчальних програм та подальше
покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, реалізація
районних програм: “Вчитель”, “Шкільний автобус ” тощо.
Цілі та завдання на 2016 рік
1. Капітальний ремонт даху Дашівської ЗОШ І-ІІІ ст., птреба у коштах
360 тис. грн.(проектно-кошторисна документація виготовлена).
2.Заміна вікон Купчинецької ЗОШ І-ІІ ст. (потреба 300 тис. грн.).
3. Облаштування електрообладнанням та устаткуванням харчоблоків у
загальноосвітніх школах, підключення їх до водогонів та будівництво
каналізації.
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4. Закупівля шкільних меблів, приладів та обладнання для навчальних
кабінетів, майстерень, спортивних залів.
5.Переведення 55% навчальних закладів у спеціалізовані приміщення,
зокрема у пристосованому приміщенні знаходиться Центр дитячої та юнацької
творчості.
5. Модернізація матеріально-технічної бази дошкільних навчальних
закладів.
9. Забезпечити ДНЗ комп’ютерною технікою та підключення до мережі
Інтернет.
Пріоритет 7. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони
здоров’я та забезпечення виконання заходів відповідно прийнятих
програм щодо покращання стану здоров’я нації. Підвищення якості
медичного обслуговування
Іллінецька центральна районна лікарня
Цілі та завдання на 2016 рік
1. Продовження заходів направлених на подальшу оптимізацію вторинного
рівня медичної допомоги. Раціональне використання ліжкового фонду
2. Зміцнення матеріально-технічної бази медичного закладу, а саме:
- завершення капітального ремонту пральні;
- проведення ремонту даху хірургічного відділення;
- встановлення лічильників теплових лічильників в корпусах ЦРЛ;
- проведення поточних ремонтів відділень;
- здійснити оплату за апарат УЗ-діагностики;
- придбати діагностичну апаратуру (велоергометр; переносний рентгенапарат типу «АРМАН», ендоскопічну стійку; інструментарій для пологового,
хірургічного відділень, жіночої консультації, лабораторії);
- придбати 10 комп’ютерів для створення електронного реєстру пацієнтів;
- закупити ліцензійне програмне забезпечення Арт-ЗвітПлюс, iFin, Соната,
1-С, придбати автомобіль ГАЗ “Соболь”;
- придбати комплект обладнання для транспортування реанімаційних
хворих в ЛПЗ області.
3. Придбання сучасної медичної апаратури; покращення рівня
медикаментозного забезпечення ЦРЛ з метою забезпечення надання
гарантованого державного обсягу безоплатної медичної допомоги;
4. Покращення якості діагностики та лікування хворих, відповідно до
клінічних протоколів та стандартів.
5. Забезпечення оглядами та постійним диспансерним наглядом членів
сімей осіб, які загинули в ході проведення АТО в східних областях України та
Героїв Небесної сотні в закладі охорони здоров’я.
6. Забезпечення, в разі потреби,
необхідним відновним та
реабілітаційним лікуванням учасників АТО.
7. Реалізації заходів районних програм, які спрямовані на зниження рівня
захворюваності, інвалідності та смертності серед населення, а саме:
«Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації», Національної програми
забезпечення профілактики ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, обласної
програми «Репродуктивне здоров’я», районної комплексної програми
«Цукровий діабет», Програми боротьби із захворюванням на туберкульоз,
Програми удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій
населення, Програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями».
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КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» районної ради
Цілі та завдання на 2016 рік
Продовження заходів направлених на зміцнення матеріально-технічної
бази закладів первинної ланки, впровадження енергозберігаючих технологій:
Встановлення рекуперативного теплообмінника в Іллінецькій АЗПСМ
(вартість реалізації заходу - 115 тис. грн.);
Утеплення фундаменту (відмостки) та завершення капітального ремонту в
Леухівській АЗПСМ (вартість реалізації заходу - 60 тис. грн.);
Заміна дверей, утеплення приміщення, фундаментів ФАПу с. Романів
Хутір (вартість реалізації заходу – 43,5 тис. грн.);
Заміна вікон (дверей), утеплення стін (горищ), фундаментів ФАПу с.
Кам’яногірка (вартість реалізації заходу - 65 тис. грн.);
Ремонт системи опалення, утеплення стелі ФАПу с. Кальник (вартість
реалізації заходу - 35 тис. грн.);
Реконструкція системи опалення, заміна дверей ФАПу с. Копіївка (вартість
реалізації заходу – 13,5 тис. грн.);
Реконструкція системи опалення, заміна вікон, дверей ФАПу с. Пархомівка
(вартість реалізації заходу – 35 тис. грн.);
Завершити капітальні ремонти структурних підрозділів КЗ «ЦПМСД» із
забезпеченням водопостачання, водовідведення, облаштування (Леухівська
АЗПСМ, ФАПи: Борисівка, Романів Хутір, Якубівка, Кальник, Пархомівка,
Шабельна, Вербівка, Криштопівка, Кам’яногірка, Кантелина, Купчинці).
Оснащення структурних підрозділів КЗ «ЦПМСД» медичним обладнанням
та інструментарієм відповідно до табеля оснащення (електрокардіографи 3
одиниці, біохімічний аналізатор для клініко-діагностичної лабораторії – 1 шт.,
термограф контактний цифровий-ТКЦ - для скринінгу на захворювання
молочної залози жіночого населення, апарат УЗ-діагностики).
Забезпечення амбулаторій сімейної медицини санітарним автотранспортом
(легкові автомобілі), а також фельдшерсько-акушерські пункти (велосипедом,
скутером).
Покращення ситуації із кадрового забезпечення.
Збільшення кількості приміщень Іллінецької амбулаторії ЗПСМ для
забезпечення нормативної потреби кабінетів за рахунок вільних приміщень
ЦРЛ.
Оцінка ризиків та можливі перешкоди
При реалізації заходів, передбачених програмами на 2016 рік, основною
причиною їх невиконання може бути відсутність або недостатність
запланованого фінансування.
Ресурсне забезпечення
Заходи будуть фінансуватись за рахунок обласного та місцевих бюджетів,
залучення позабюджетних коштів.
Пріоритет 8. Сприяння повній, продуктивній зайнятості населення
Цілі та завдання на 2016 рік:
- стимулювання створення нових робочих місць на підприємствах, в
установах та організаціях незалежно від форми власності та організаційноправових форм господарювання;
- сприяння підвищенню якості надання соціальних послуг з
працевлаштування незайнятого населення у 2016 році. Забезпечення зростання
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рівня працевлаштування для категорій громадян, які не спроможні скласти
конкуренції на ринку праці та потребують додаткових гарантій соціального
захисту від безробіття;
- організація професійного навчання безробітних у відповідності з
потребами роботодавців. Забезпечення працевлаштування після набуття
професії на рівні не нижче 96% від загальної чисельності безробітних, які
закінчили навчання;
- посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізації
відносин у сфері зайнятості населення;
- збільшення проти 2015 року обсягів працевлаштування сільського
населення на сезонних роботах;
- сприяння розширенню сфери прикладання праці у сільській місцевості
шляхом створення робочих місць в агропромисловому комплексі та сільській
інфраструктурі, укомплектування їх кваліфікованою робочою силою;
- надання організаційної та матеріальної підтримки безробітним для
започаткування власної справи;
- підтримка самостійної зайнятості населення та розвиток підприємництва
шляхом встановлення пільгових ставок фіксованого та єдиного податку
підприємцям з числа безробітних, які перебували на обліку в службі зайнятості.
Очікувані результати:
− охоплення незайнятого населення, яке перебуває на обліку в службі
зайнятості активними формами зайнятості, забезпечення безробітних і
роботодавців якісними соціальними послугами;
− забезпечення зайнятості сільського населення, сприяння стабілізації
ринку праці.
Пріоритет 9. Розвиток туристично-рекреаційної сфери, збереження
культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва.
Цілі та завдання на 2016 рік:
Іллінецький краєзнавчий музей:
1) придбання оргтехніки, меблів та музейних експонатів – 130,0 тис.грн.;
2) встановлення протипожежної та охоронної сигналізації – 30,0 тис.грн.;
3) облаштування туалетної кімнати – 100,0 тис.грн.;
4) проведення реекспозиції Дашівського відділу Іллінецького краєзнавчого
музею – 100,0 тис.грн.
Іллінецька музична школа:
1) капітальний ремонт 8 класних кімнат, котельні та роздягальні – 100,0
тис.грн.;
2) придбання музичних інструментів та обладнання – 83,75 тис.грн.,
сценічних костюмів та взуття – 23,0 тис.грн., меблів та стендів– 7,6 тис.грн.,
музичної літератури, підписка періодичних видань – 6,0 тис.грн., інтерактивної
дошки та проектора – 25,0 тис.грн.;
3) забезпечення участі учнів школи у Всеукраїнських та обласних
фестивалях, оглядах, конкурсах – 10,0 тис.грн.;
4) підключення до мережі Інтернет – 2,0 тис.грн.
Дашівська музична школа:
1) капітальний ремонт входу та заміна внутрішніх дверей – 91 тис.грн.;
2) придбання звукопідсилюючої апаратури та музичних інструментів –
63,0 тис.грн., меблів – 20,0 тис.грн., ноутбука - 10,0 тис.грн.;
3) підключення стаціонарного зв’язку і мережі Інтернет – 3,5 тис.грн.;
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4) забезпечення участі учнів школи у Всеукраїнських та обласних
фестивалях, оглядах, конкурсах – 4,0 тис.грн.
Іллінецька централізована бібліотечна система:
1) капітальний ремонт системи опалення та підвального приміщення
Іллінецької районної бібліотеки – 400,0 тис.грн.;
2) придбання книг та підписка періодичних видань – 50,0 тис.грн.;
3) придбання обладнання для Іллінецької районної бібліотеки та сільських
бібліотек - філій – 326 тис.грн.;
4) підключення сільських бібліотек до мережі Інтернет – 20,0 тис.грн.;
5) поточні ремонти сільських бібліотек - філій – 50,0 тис.грн.;
6) капітальний ремонт вхідної площадки приміщення Іллінецької районної
бібліотеки – 50,0 тис.грн.
Іллінецький районний будинок культури:
1) капітальний ремонт приміщення будівлі – 770,0 тис.грн.;
2) придбання автобуса для Іллінецького районного будинку культури –
300,0 тис.грн.;
3) придбання обладнання – 100,0 тис.грн., музичних інструментів – 100,0
тис.грн., сценічних костюмів та театрального інвентарю – 110,0 тис.грн.;
4) установка громовідводу та блискавковідводу – 10,0 тис.грн.;
5) укомплектування пожежного щита – 5,0 тис.грн.;
6) оплата транспортних послуг та відряджень для участі у конкурсах,
фестивалях та інших культурно-мистецьких акціях – 106,0 тис.грн.
Клубні заклади району:
1) проведення капітальних ремонтів дахів Іллінецького районного
будинку культури, Бабинського, Василівського, Копіївського, Неменського,
Сороцького,
Тягунського
будинків
культури;
Іллінецького
та
Слободищенського сільських клубів; Володимирівського та Шабельнянського
клубів – бібліотек;
2) проведення ремонтів глядацьких залів у клубних закладах сіл
Василівка, Красненьке, Неменка, Чортория;
3) проведення капітальних ремонтів приміщень клубних закладів сіл
Китайгород, Сорока, Борисівка, Росоховата.
4) придбання музичних інструментів, звукопідсилюючої апаратури,
сценічних костюмів для сільських клубних закладів;
5) підключення сільських бібліотек до мережі Інтернет;
6) установка громовідводів та блискавковідводів – 100,0 тис.грн.;
7) укомплектування пожежних щитів – 90,0 тис.грн.;
8) придбання обладнання – 1200,0 тис.грн.;
9) встановлення систем опалення у сільських клубних закладах – 1000,0
тис.грн.;
10) придбання нового спортивного інвентаря для забезпечення роботи
спортивних клубів за інтересами в клубних закладах сіл Борисівска, Сорока,
Леухи.
Об’єкти культурної спадщини:
1) проведення ремонтних робіт на пам’ятках історії та культури – 100,0
тис.грн.;
2) паспортизація об’єктів культурної спадщини – 200,0 тис.грн;
3) проведення моніторингу пам’яток археології – 10,0 тис.грн.;
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4) створення природного заповідника «Іллінецька астроблема» - 100,0
тис.грн.;
Централізована
бухгалтерія
сектору
культури
і
туризму
райдержадміністрації придбання комп’ютерної техніки та обладнання – 35
тис.грн.
Пріоритет 10. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та
спорту
Шляхи досягнення:
- підтримка в зміцненні матеріально-технічної бази спортивно-оздоровчого
комплексу та дитячо-юнацької спортивної школи Іллінецької районної ради;
- пропаганда здорового способу життя;
- забезпечення проведення спортивно-масових заходів в районі та області
згідно з календарним планом на 2016 рік;
- проведення роботи щодо залучення дітей шкільного віку до занять у
спортивних секціях дитячо-юнацької спортивної школи;
- проведення спортивних заходів, спрямованих на популяризацію
любительського спорту та залучення до занять фізичною культурою дітей та
молоді;
- підтримка розвитку футболу в районі;
- забезпечення якісної підготовки збірних команд району, підвищення
спортивної майстерності вихованців дитячо-юнацької спортивної школи,
медичний контроль за станом здоров’я учнів;
- формування позитивного іміджу фізичної культури і спорту в місцевих
засобах масової інформації та через різні форми соціальної реклами;
Очікувані результати:
- підвищення авторитету Іллінеччинни як фізкультурно-спортивного
району;
- підвищення доступності, якості та різноманітності форм оздоровчих,
рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних соціальних
верств населення, особливо інвалідів і дітей-сиріт;
- активізація фізкультурно-спортивної роботи серед населення, розвиток
масового спорту та спорту вищих досягнень, підвищення якості роботи
спортивної школи, поліпшення умов для занять фізичною культурою і спортом.
- очікується збільшення кількості людей, які будуть регулярно
використовувати засоби фізичної культури і спорту для проведення
активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, насамперед
серед дітей та молоді;
- зросте рівень фізичної підготовки молоді до служби у Збройних Силах
України;
- зростання ефективність спортивно-масової роботи, покращення
спортивних результатів районних спортивних команд.
Пріоритет 11. Реалізація програм доступного житла в районі
Цілі і завдання на 2016 рік:
- стимулювання залучення у житлову сферу коштів громадян, як
потенційних інвесторів, довготермінових кредитів комерційних банків та інших
позабюджетних джерел, розвиток іпотечного кредитування;
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- збільшення обсягів введення в експлуатацію житла за рахунок
завершення недобудованого житла, нового будівництва та реконструкції
існуючого житлового фонду;
- розширення фінансової підтримки центральними та місцевими органами
виконавчої влади довгострокового кредитування будівництва житла для
молодих сімей та сільських забудовників за програмою “Власний дім” через
Вінницький обласний фонд індивідуального житлового будівництва;
- сприяння забезпеченню житлом соціально незахищених верств
населення;
- забезпечити реалізацію регіональної програми будівництва (придбання)
доступного житла на 2010 – 2017 роки.
Очікувані результати
У 2016 році передбачається ввести в експлуатацію за рахунок усіх джерел
фінансування 2,5 тис. кв. м. житла.
Планується розширити обсяги будівництва житла для громадян, які
потребують соціального захисту з боку держави, за кошти державного і
місцевого бюджетів.
В сфері природокористування, безпеки виробництва та
життєдіяльності людини
Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки та використання
рекреаційного потенціалу району
Цілі та завдання на 2016 рік:
- підвищення рівня суспільної екологічної свідомості шляхом створення та
оснащення еколого - просвітницьких центрів на базі навчальних закладів;
- впровадження практики роздільного збирання побутових відходів,
будівництво екологічно-безпечних полігонів твердих побутових відходів;
- подальша робота з перезатарення
та підготовка до утилізації
небезпечних отрутохімікатів та мінеральних добрив.
− - збільшення природно-заповідного фонду, з метою збереження в
природному стані типових або унікальних комплексів, а також забезпечення
умов для організованого відпочинку населення (села Лугова, Райки).
Очікувані результати:
- підвищення рівня екологічної свідомості суспільства;
−
здійснення заходів із забезпечення екологічної безпеки та зменшення
техногенного навантаження на навколишнє середовище;
−
збільшення частки природно-заповідного фонду області, збереження та
відновлення природних екосистем;
−
розвиток інфраструктури з управління переробкою побутових відходів.
Пріоритет 2. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і
територій району від можливих надзвичайних ситуацій. Приведення у
належний технічний стан бомбосховищ
Цілі та завдання на 2016 рік:
-забезпечення високої готовності органів управління, сил і засобів
спеціалізованих формувань у рамках місцевої підтримки єдиної державної
системи щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації
техноногенного і природного характеру;
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-розробка та забезпечення реалізації заходів щодо попередження
виникнення надзвичайних ситуацій (перспективний план зниження рівня
виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах та в територіальних громадах);
-своєчасне оповіщення населення про загрозу та виникнення
надзвичайних ситуацій, достовірне його інформування про фактичну
обстановку і вжиті заходи, навчання населення щодо поведінки та дій у разі
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;
- створення, збереження,
раціональне
використання місцевого та
об'єктового матеріального резерву на випадок виникнення надзвичайних
ситуацій;
-забезпечення
виконання
Чорнобильських
програм,
медичного,
протирадіаційного і соціального захисту постраждалих громадян;
-подальша робота зі створення страхового фонду документації та
паспортизації об’єктів життєзабезпечення та потенційно небезпечних, сприяння
у впровадженні системи страхування на випадок виникнення надзвичайних
ситуацій;
-здійснення контролю за аварійно небезпечними та безхазяйними
об’єктами і приміщеннями, проведення ремонтних робіт та консервації
аварійних будівель;
- подальше проведення технічної інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту та приведення захисних споруд у відповідний стан.
Очікувані результати:
- запровадження комплексу організаційних, інженерних та матеріальнотехнічних заходів з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій,
мінімізації їх наслідків та організації життєзабезпечення потерпілого населення,
підвищення ефективності реагування на техногенні аварії;
- забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, захист його і
території району при загрозі й виникненні надзвичайних ситуацій;
- упорядкування водовідводу поверхневого стоку з територій населених
пунктів.
Пріоритет 3. Реалізація державної політики у сфері безпеки
виробництва та охорони праці
Цілі та завдання на 2016 рік:
- забезпечення дотримання суб'єктами господарювання нормативно правових актів з питань охорони праці;
- здійснення контролю за рівнем соціального захисту працівників, які
зайняті на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, правильністю
нарахування пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах;
- виділення коштів із районного бюджету, відповідно ресурсного
забезпечення на 2016 рік на виконання заходів районної Програми поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки.
Очікувальний результат:
Фінансування та виконання заходів охорони праці на підприємствах,
установах та організаціях сприятиме досягненню встановлених нормативів
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня
охорони праці, запобіганням випадкам виробничого травматизму, професійним
захворюванням та аваріям.
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Пріоритет
4.
Забезпечення
земельними
ділянками
військовослужбовців, які беруть учать у антитерористичній операції на
Сході України
Станом на 10.11.2015 відділом Держгоекадастру в Іллінецькому районі 124
учасникам
АТО
було
надано
викопіювання
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею
145,9 га. З даною документацією заявники звертаються до Головного
управління Держгеокадастру у Вінницькій області для надання дозволу на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність. Головним управлінням Держгеокадастру було видано 75 наказів
щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою загальною
площею 85,9 га, з яких 4 проекти землеустрою на площу 7,0 га вже затверджені.
Крім цього, до міської та сільських рад надійшло 61 заява щодо виділення
земельних ділянок в межах населених пунктів. Згідно поданих заяв було
прийнято рішення про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність із земель комунальної власності
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
і споруд та для ведення особистого селянського господарства 22 учасникам
АТО загальною площею 25,83 га.
Проблемні питання:
1. Залишаються зарезервовані лише 27 ділянок по 1 га в трьох сільських
радах, в решті територіальних громадах ділянки виділяються за рахунок
вилучення з оренди у сільгосптоваровиробників, які в окремих випадках не
йдуть на співпрацю. На території Кальницької ради взагалі відсутні ділянки, що
можуть бути виділені для ведення особистого селянського господарства. Попри
це учасники АТО вимагають земельні ділянки максимального розміру, тобто
2 га, а не як зазначено в рішенні засідання обласної комісії з питань надання
земельних ділянок державної власності у власність та користування фізичним
та юридичним особам від 10.02.2015 р.
2.Заяви по м.Іллінці про виділення земельних ділянок для житлового
будівництва не можуть бути задоволені через відсутність вільних земель в
межах м.Іллінці. (Генеральний план та документація щодо зміни меж міста в
розробці).
В сфері розвитку громадянського суспільства
Пріоритет 1. Забезпечення підвищення якості державного управління,
прозорості, відкритості в діяльності органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки
Шляхи досягнення:
− створення сприятливих умов для діяльності та розвитку інститутів
громадянського суспільства;
− розвиток громадянського та інформаційного суспільства, підтримка
свободи слова в районі;
− сприяння встановленню максимальної відкритості, прозорості та
підзвітності суспільству місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування;
− проведення регулярних консультацій (діалогу) із громадськістю з
найважливіших питань життя суспільства;
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− запровадження громадського контролю за діяльністю органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, посилення впливу
інститутів громадянського суспільства на прийняття управлінських рішень та їх
реалізацію;
− організація та проведення прес-конференцій, прямих ефірів, брифінгів,
засідань «круглих столів» за участю керівників органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування;
− проведення роботи із вдосконалення форм інформаційнопросвітницької роботи з метою поліпшення поінформованості населення,
особливо у сільській місцевості;
− впровадження галузевої інформаційної системи, побудованої на
сучасних веб-технологіях та електронному документообігу, з надання
інформаційних послуг населенню;
− введення посади спеціаліста з туризму та пам’яткоохоронної роботи.
Очікувані результати:
− налагодження більш конструктивної співпраці місцевих органів
державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами
громадянського суспільства;
− подальший розвиток громадянського суспільства та зміцнення його
інститутів;
− підвищення якості рішень місцевих органів державної влади та органів
місцевого самоврядування шляхом врахування інтересів громадськості;
− створення системи інформаційної підтримки процесу розвитку
громадянського суспільства, консультацій з громадськістю, сприяння
проведенню громадської експертизи, доступу до публічної інформації тощо;
− посилення рівня довіри мешканців району до місцевих органів
державної влади та органів місцевого самоврядування;
− підвищення позитивного іміджу району в області та за її межами;
− активізація участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики, залучення населення до проведення публічних обговорень у засобах
масової інформації щодо прийняття суспільнозначущих рішень.
Пріоритет 2. Реалізація державної молодіжної політики та підтримка
сім'ї, як основи суспільства
Шляхи досягнення:
створення умов для укріплення сім’ї та відповідального ставлення
батьків до виховання дітей;
проведення заходів, спрямованих на зменшення існуючих гендерних
дисбалансів;
здійснення соціальної підтримки дітей, у першу чергу тих, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Очікувані результати:
- збільшення кількості зайнятих молодих людей та кількості молоді, яка
бере активну участь у громадському житті;
- зменшення кількості сімей, які опинились у складних життєвих
обставинах;
- збільшення виявлення та підвищення ефективності надання допомоги
жертвам насильства в сім’ї та торгівлі людьми;
- збільшення кількості оздоровлених дітей шкільного віку.
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Пріоритет 3. Зміцнення законності і правопорядку, належне
забезпечення конституційних прав та інтересів громадян і держав,
посилення боротьби з корупцією
Шляхи досягнення:
- недопущення фактів хабарництва і корупції з боку посадових осіб органів
влади, контролюючих органів;
- виявлення і попередження фактів втягнення неповнолітніх у злочинну
діяльність, насилля в сім’ї, жебракування і бродяжництво;
- спрямування зусиль на припинення кримінального обігу зброї та
вибухівки, попередження і розкриття кримінальних правопорушень із їх
застосуванням;
- підвищення ефективності розшуку безвісти зниклих громадян та
злочинців, які переховуються від органів слідства та суду;
- вжиття цільових заходів, в межах чинного законодавства, щодо перевірки
виконання бюджету, правильності розрахунків та обґрунтувань доходів і
видатків місцевих бюджетів, дотримання бюджетного законодавства,
припинення фактів незаконного та нецільового використання бюджетних
коштів та їх розкрадання з боку посадових осіб;
- посилення контролю за безпекою дорожнього руху, зокрема за станом
пасажироперевезень, станом утримання вулично-шляхової мережі;
- сприяння працевлаштуванню осіб, звільнених з місць позбавлення волі, їх
адаптації та розв’язанню соціально-побутових проблем;
- підвищення рівня правової обізнаності громадян шляхом проведення
роз’яснень у друкованих та електронних засобах масової інформації.
Очікувані результати:
- забезпечення належного правопорядку, безпеки дорожнього руху та
громадської безпеки;
- усунення причин і умов, що сприяють втягненню молоді та підлітків у
протиправну діяльність.
Пріоритет 4. Залучення територіальних громад району до розробки
програм з комплексного розвитку територій, які реалізуються за кошти
місцевого, обласного, державного бюджетів та завдяки міжнародній
технічній допомозі
Шляхи досягнення:
− створення сприятливого середовища для сталого соціальноекономічного розвитку шляхом самоорганізації та соціальної активізації
міської, селищної та сільських громад;
− надання технічної допомоги територіальним громадам в реалізації
проектів;
− активізація роботи органів державної влади, громадських організацій із
залучення грантових коштів у розвиток інноваційного підприємництва області,
трансферу технологій, поширення інформації про новітні технологічні
можливості та досягнення;
− співфінансування з районного бюджету проектів територіальних
громад, з питань соціально-економічного розвитку територій, переможців у
обласному конкурсі в межах 5% бюджету проекту, але не більше 20 тис.грн. на
проект;
− фінансова підтримка територіальних громад в рамках реалізації
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Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду III» у
розмірі до 100 тис.грн. на кожну громаду – учасницю проекту;
− організація районного конкурсу проектів розвитку, з загальним
бюджетом конкурсу до 200 тис.грн.;
− фінансова підтримка територіальних громад в рамках реалізації
Проекту Українського фонду соціальних інвестицій «Сприяння розвитку
соціальної інфраструктури»;
− фінансова підтримка територіальних громад в рамках реалізації
Швейцарсько-Українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні –
DESPRO» у розмірі до 200 тис.грн.;
− поширення передового досвіду проведення конкурсів територіальних
громад.
Очікувані результати:
− підвищення
активності
громадян
в
питаннях
управління
територіальними громадами та вирішення проблемних питань розвитку
територій;
− покращення співпраці з усіма зацікавленими сторонами, в тому числі й
міжнародними представництвами та інвесторами;
− набуття досвіду розв’язання проблемних питань розвитку територій;
- підвищення кількості розроблених, поданих та реалізованих проектів у
сфері інноваційного розвитку, а також обсягу залучених коштів від реалізації
таких проектів;
- залучення коштів на розвиток громад через місцеві громадські
організації.
В сфері захисту територіальної цілісності району
Пріоритет 1. Облаштування об’єктів підвищеної небезпеки
автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій
та оповіщення людей у разі їх виникнення, відповідно до вимог чинного
законодавства
Шляхи досягнення:
- закупівля та встановлення обладнання автоматизованих систем раннього
виявлення надзвичайних ситуацій на потенційно-небезпечних об'єктах району;
- розробка та розповсюдження інформаційних листівок (плакатів) «Про
захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру», про дії в разі виникнення надзвичайної ситуації та
загрози життю працюючого персоналу і населення, яке перебуває в зонах
можливого ураження небезпечними чинниками;
- організація спостереження за виникненням надзвичайних ситуацій
техногенного характеру (відповідно до статті 8 Закону України «Про Цивільну
оборону України», статті 9 Закону України «Про захист населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;
- дотримання правил проектування, монтажу та налагодження систем
раннього виявлення надзвичайних ситуацій;
- визначення осіб, відповідальних за експлуатацію систем раннього
виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей на кожному потенційно
- небезпечному об'єкті;
- проведення під час виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і
територіях аварійно - рятувальних робіт та ліквідація їх наслідків.
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Очікувані результати:
- готовність населення до дій в разі виникнення надзвичайної ситуації;
- запобігання загроз життю населення на початковій стадії виникнення
надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру ;
- недопущення виникнення небезпечних подій чи надзвичайних ситуацій,
мінімізація наслідків у разі їх виникнення;
- захист навколишнього природного середовища та локалізація зони
впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та
катастроф.
Пріоритет 2. Формування добровольчих батальйонів територіальної
оборони та їх матеріально-технічне забезпечення. Проведення комплексу
навчальних заходів бійців територіальної оборони
Для організації системи оборони в районі на базі районного військового
комісаріату сформована рота охорони на 2 загони оборони, як військові
формування на окремих штатах.
Рота охорони та загони оборони підпорядковуються районному
військовому комісару,
який в свою чергу підпорядкований обласному
військовому комісару, що залучається до керівництва територіальною
обороною відповідної зони.
Загони оборони залучаються до виконання заходів територіальної оборони
виключно в межах адміністративно-територіальної одиниці, де вони створені.
Для забезпечення стійкого управління ротою охорони та загонами оборони
використовується створений при районній державній адміністрації штаб
координації дій по життєдіяльності району та охорони громадського порядку в
районі.
Медичне забезпечення визначених підрозділів заплановано організувати на
базі Іллінецької ЦРЛ, Дашівської лікарні.
Морально-психологічне забезпечення особового складу роти та загонів
оборони організовано у єдиній системі морально-психологічного забезпечення
військових комісаріатів області.
Для забезпечення перевезення особового складу на кожний підрозділ,
відповідно до штату по мобілізації, вилучається визначена кількість
транспортних засобів з національної економіки.
Організація харчування особового складу загонів оборони покладається на
підрозділ матеріального забезпечення військового комісаріату, на базі якого він
формується, або на військову частину, до якої він зараховується на відповідні
види забезпечення.
Всього на забезпечення роти охорони та загону оборони матеріальнотехнічними засобами і облаштування блок - постів необхідно 8,9 млн.грн., в т.ч.
на обмундирування особового складу, паливо – мастильні матеріали, засоби
зв’язку, господарське майно, майно для обладнання блок – постів.
5.Ризики та можливі перешкоди
Можливі виклики та загрози сталому економічному зростанню, що можуть
призвести до негативних наслідків в економіці району:
- високий рівень інфляції та відсоткових ставок за кредитами, що
призводять до зниження темпів приросту майже у всіх секторах економіки;
- втрати податкових надходжень через значну кількість збиткових
підприємств та «нульовиків»;
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- низька інвестиційна привабливість та можливість розширення масштабів
залучення іноземного капіталу;
- зменшення можливості інвестування галузей економіки за рахунок
внутрішніх ресурсів;
- низькі темпи впровадження енергоощадних технологій в енергетиці та
низькі темпи зниження втрат в електромережах;
- небезпечно низький рівень платоспроможності підприємств та населення,
низький рівень заощаджень;
- низький рівень ділової активності суб’єктів малого бізнесу;
- негативна тенденція скорочення обсягів пасажирських та вантажних
перевезень;
- негативне сальдо міграції, відтік кваліфікованих кадрів;
- показники смертності все ще перевищують показники народжуваності.
5.Фінансування заходів
Фінансування заходів, передбачених програмою економічного і
соціального розвитку Іллінецького району на 2015 рік здійснювати за рахунок
коштів державного, обласного, районного, сільського, селищного, міського
бюджетів.
Заступник голови районної ради

В.Швець

Додаток №1 до Програми економічного і
соціального розвитку Іллінецького району
затвердженої рішенням 3 сесії районної ради
7 скликання від 17 грудня 2015 року №17

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ІЛЛІНЕЦЬКОГО РАЙОНУ НА 2016 РІК

Показники

1
Розвиток основних сфер економічної діяльності
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах - всього
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу
населення
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності всього
Добувна промисловість
у тому числі:
добування паливно-енергетичних корисних копалин
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних
Переробна промисловість
у тому числі:
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
легка промисловість
виробництво деревини та виробів з деревини
целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа
хімічна та нафтохімічна промисловість
виробництво інших неметалевих мінеральних виробів
металургійне виробництво та виробництво готових металевих

Одиниця
виміру

2014 рік
звіт

2015 рік
очікув.

2016 рік
прогноз

2016 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2015 року

2

3

4

5

6

тис. грн.
грн.

1423477

1750000

1820000

104

37560

46300

48150

104

%

114

105

104

Х

%

Х

%
%
%

Х
Х
Х

%
%
%
%
%
%
%

114

105

104

114

105

104

105

105

105

100

105

100

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

2

Показники

Одиниця
виміру

2014 рік
звіт

2015 рік
очікув.

2016 рік
прогноз

2016 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2015 року

1

2

3

4

5

6

%
%

100

110

100

Х
Х

млн. грн.

569,7

507,7

566,7

111,6

млн. грн.
млн. грн.

447,1
122,6

391,4
116,3

445,2
121,5

113,7
104,5

тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн

138,6
70,5
18,9
89,6
3,2
30,1

158,6
37,5
13,9
68
2,8
28,8

159,2
52
15,2
90
2,9
30

100,4
138,6
109,3
132
103,6
104

грн.

2688

3165

3660

115,6

млн. грн.
грн.

83,2
2195,0

85,0
2249

94,5
2500

111,2
111,2

виробів
машинобудування
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
Сільське господарство
Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях
господарств у цінах 2010 року - всього
в тому числі:
Рослинництво
Тваринництво
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції
Зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу
Цукрові буряки
Соняшник
Картопля
Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)
Молоко
Показники рівня життя
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
Показники розвитку споживчого ринку
Обсяги обороту роздрібної торгівлі - підприємств юридичних осіб
Обсяг обороту роздрібної торгівлі підприємств юридичних осіб на

3

Показники

Одиниця
виміру

2014 рік
звіт

2015 рік
очікув.

2016 рік
прогноз

2016 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2015 року

1

2

3

4

5

6

107,4

100,0

102,0

Х

млн. грн.
%

36,0
79,6

38,0
105,5

41,8
110

110
104

чол..
-«-

37900
7289

37800
7290

37800
7290

100
100

млн. грн.
%
тис. дол.
США

168,5
78
589,2

120,0
55
600,0

125,0
90
610

90

%
тис. дол.
США

50,6
-576

102
10,8

102
10

одну особу
Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі
підприємств юридичних осіб (у порівняних цінах)
Обсяги реалізованих послуг
Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг
Населення та ринок праці
Середньорічна чисельність наявного населення
Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15 – 70 років
Інвестиційна діяльність
Обсяг капітальних інвестицій:
у фактичних цінах
у порівнянних цінах у % до попереднього року
Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку всього1
у % до попереднього року
Приріст (зниження) прямих іноземних інвестицій до початку року

1

Надати пояснювальну записку, в якій обов`язково вказати які інвестиційні проекти
здійснюються, або будуть здійснені за рахунок іноземного капіталу

%

102
х

4

2016 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2015 року

Показники

Одиниця
виміру

2014 рік
звіт

2015 рік
очікув.

2016 рік
прогноз

1
Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення
Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності:
промисловість
сільське господарство
будівництво
торгівля
транспорт
фінансова діяльність
операції з нерухомістю
Житлово-комунальне господарство
Кредиторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у
житлово-комунальному господарстві
Темп зростання (зменшення) кредиторської заборгованості за
житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року
Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у
житлово-комунальному господарстві
Темп зростання (зниження) дебіторської заборгованості за житловокомунальні послуги, у відсотках до початку звітного року
Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

2
„

3
0,0155

4
0,0159

5
0,0161

6

„
„
„
„
„
„
„

206
383,2

200
400

250
360

Х

млн.грн.

0,150

0,316

0,480

152

211

152

Х

Рівень оплати населенням і бюджетними установами спожитого
природного газу

%

50

Х

млн.грн.

2,347

2,800

2,565

91,6

%

113

119

91,6

Х

млн. грн.
%

1,6
89

2,1
130

1,9
90,5

90,5
Х

%

104,6

93

98

Х

5

Показники

1
Рівень оплати населенням і бюджетними установами спожитої
електроенергії
Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери
за рахунок усіх джерел фінансування:
Загальна площа житла
Середні навчальні заклади
Дошкільні заклади освіти
Лікарні
Амбулаторно-поліклінічні заклади
Водопровід
Каналізація
Теплопостачання
Газові мережі
Розвиток малого підприємництва
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного
населення
Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –
фізичних осіб

Темп зростання (зменшення) зареєстрованих суб`єктів підприємницької
діяльності – фізичних осіб, у відсотках до попереднього року
Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб
на 10 тис. осіб наявного населення

Одиниця
виміру

2014 рік
звіт

2015 рік
очікув.

2016 рік
прогноз

2016 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2015 року

2
%

3
88

4
93

5
96

6
Х

тис. кв. м
уч. місць
місць
ліжок
відвід. за
зміну
км
км
км
км

3080

2450

2500

102

45

0

15

-

14,2
-

15,6
0,85

8,2
-

53
-

один.

47,4

47,6

47,7

100,3

один.

1415

1420

1427

100,5

%

93,3

100,3

100,5

Х

один.

373,3

374,4

376,3

100,5

6

Одиниця
виміру

2014 рік
звіт

2015 рік
очікув.

2016 рік
прогноз

2016 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2015 року

1
Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції
Частка малих підприємств, які одержали прибуток
Частка малих підприємств, які одержали збиток
Фінансовий результат малих підприємств від звичайної діяльності
до оподаткування
у тому числі:
прибуток

2
%
%
%
тис. грн.

3
10,6
76,6
23,4
26776,6

4
10,8
77,0
23,0
26900,
0

5
11,0
77,5
22,5
27000,0

6
Х
Х
Х
100,4

тис. грн.

45468,9

46000,0

100,5

збиток

тис. грн.

18692,3

19000,0

100,8

Надходження до місцевого бюджету від діяльності малого
підприємництва
Питома вага надходжень від діяльності малого підприємництва в
загальних надходженнях до місцевого бюджету
Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок
районного та міського бюджетів

тис. грн.

16841,0

17300,0

101,2

%

25,4

45750,
0
18850,
0
17100,
0
26,0

26,5

Х

-

-

60,0

Показники

Заступник голови районної ради

тис. грн.

В.Швець

ПЕРЕЛІК

Додаток №2
до Програми економічного і соціального розвитку
Іллінецького району затвердженої рішенням 3 сесії районної
ради 7 скликання від 17 грудня 2015 року №17

ЦІЛЬОВИХ РАЙОННИХ ПРОГРАМ, ЩО ДІЮТЬ В ІЛЛІНЕЦЬКОМУ РАЙОНІ

№

станом на 01. 01. 2016 року і фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2016 році
Назва програми
Дата затвердження
Головний розробник
Комплексна програма мобілізації
зусиль органів виконавчої влади та
місцевого
самоврядування,
державної податкової служби району
щодо забезпечення надходжень до
бюджетів усіх рівнів на 2012-2016
роки
Районна
Програма
«Ліси
Іллінеччини» на 2012-2025 роки

Рішення 14 сесії районної ради
6 скликання
10 лютого 2012 року

Іллінецька міжрайонна державна
податкова інспекція

Рішення 14 сесії районної ради
6 скликання
10 лютого 2012 року

3

Районна цільова програма розвитку
дошкільної освіти на період до
2017 року.

4

Районна
програма
«Шкільний
автобус» на період до 2016 року

5

Районна Програма поліпшення стану
безпеки,
гігієни
праці
та
виробничого середовища на
2012-2016 роки
Районна програма
«Місцеві стимули»
на 2012-2020 роки

Рішення 15 сесії районної ради
6 скликання
06 квітня 2012 року
Рішення 16 сесії районної ради
6 скликання
18 травня 2012 року
Рішення 17 сесії районної ради
6 скликання
17 серпня 2012 року

ДП «Іллінецьке лісове
господарство»,
ДП «Дашівське досвідне
лісомисливське господарство»
Відділ освіти Іллінецької
райдержадміністрації

1

2

6

Відділ освіти Іллінецької
райдержадміністрації
Управління праці і соціального
захисту населення Іллінецької
райдержадміністрації

Рішення 18 сесії районної ради
6 скликання
15 листопада 2012 року
Рішення 18 сесії районної ради
6 скликання
15 листопада 2012 року
Рішення 19 сесії районної ради
6 скликання
25 грудня 2012 року

Комунальний заклад «Центр
первинної медико-санітарної
допомоги»

7

Стратегія розвитку територіальних
громад Іллінецького району до
2020 року

8

Соціальна
програма
розвитку
фізичної культури і спорту
в
Іллінецькому районі на 2013-2017
роки

9

Програма організації харчування
учнів
загальноосвітніх
закладів
Іллінецького району на 2013-2017
роки
Програма
розроблення
та
поновлення
містобудівної
документації населених пунктів
Іллінецького району на 2013-2018
роки.
Районна
Програма
протидії
захворюванню на туберкульоз на
2013 – 2016 роки

Рішення 20 сесії районної ради
6 скликання
15 лютого 2013 року

Відділ освіти Іллінецької
райдержадміністрації

Рішення 20 сесії районної ради
6 скликання
15 лютого 2013 року

Відділ містобудування та
архітектури Іллінецької
райдержадміністрації

Рішення 20 сесії районної ради
6 скликання
15 лютого 2013 року

12

Програма зайнятості населення
Іллінецького району на період до
2017 року

13

Районна програма «Вчитель» на
2013 – 2017 роки

14

Районна
Програма
охорони
навколишнього
природного
середовища
та
раціонального
використання природних ресурсів на

Рішення 21 сесії районної ради
6 скликання
19 квітня 2013 року
Рішення 21 сесії районної ради
6 скликання
19 квітня 2013 року
Рішення 24 сесії районної ради
6 скликання
18 жовтня 2013 року

Іллінецьке РТМО,
комунальний заклад «Центр
первинної медико-санітарної
допомоги» районної ради
Іллінецький районний центр
зайнятості

10

11

Іллінецька районна рада

Відділ з питань фізичної
культури і спорту
райдержадміністрації

Відділ освіти Іллінецької
райдержадміністрації
Відділ Держземагентства в
Іллінецькому районі
Вінницької області

2013 – 2018 роки
15

Програма розвитку архівної справи в
Іллінецькому районі на 2013 – 2017
роки

16

Районної Програма розвитку
поштового зв’язку
в Іллінецькому районі Вінницької
області на 2014 – 2016 роки
Районна цільова соціальна програма
оздоровлення та відпочинку дітей і
молоді, розвитку мережі дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку
до 2018 року.
Районна програма щодо
забезпечення житлом дітей – сиріт,
дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа на
2014- 2018 роки
Районна програма розвитку малого і
середнього підприємництва на 2015
– 2016 роки

17

18

19

Рішення 24 сесії районної ради
6 скликання
18 жовтня 2013 року
Рішення 25 сесії районної ради
6 скликання
29 листопада 2013 р.

Архівний відділ Іллінецької
райдержадміністрації

Рішення 29 сесії районної ради
6 скликання
04 квітня 2014 р.

Відділ у справах сім’ї та молоді
райдержадміністрації

Рішення 29 сесії районної ради
6 скликання
04 квітня 2014 р.

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Рішення 34 сесії районної ради
6 скликання
13 січня 2015 року

Відділ економічного розвитку
райдержадміністрації

Іллінецький ЦВПЗ
Липовецького ЦПЗ № 3
УДППЗ «Укрпошта»

ПРОЕКТИ РАЙОННИХ ПРОГРАМ

20

21

22

23

24

25

Районна
комплексна
цільова
програма
підтримки
учасників
антитерористичної операції, членів
їх сімей та інших верств населення
Іллінецького району, які потребують
соціального захисту, на 2016-2017
роки
Програма
забезпечення
інформованості
населення
Іллінецького району та розвитку
друкованого
засобу
масової
інформації – Іллінецької районної
газети «Трудова слава» на 20162020 роки
Програми
забезпечення
інформованості населення району та
розвитку
електронного
засобу
масової інформації комунального
підприємства «Іллінецька районна
організація
радіомовлення»
Іллінецької районної ради на 20162020 роки
Програма забезпечення архівних
фондів комунального підприємства
"Районний
трудовий
архів"
Іллінецької
районної
ради
Вінницької області на 2016-2020
роки
Програма організації відзначення в
районі державних свят, ювілейних і
пам’ятних дат, прийомів офіційних
делегацій, нагородження Почесними
грамотами та Подяками районної
державної адміністрації та районної
ради кращих трудових колективів,
окремих працівників різних галузей
у 2016 році
Програма економічного і
соціального розвитку Іллінецького
району на 2016 рік

Рішення 3 сесії районної ради
7 скликання
17грудня 2015 року №19

Управління праці і соціального
захисту населення Іллінецької
райдержадміністрації

Рішення 40 сесії районної ради 6
скликання від 16 ЖОВТНЯ 2015 року
№741

Редакція районної газети
«Трудова слава»

Рішення 40 сесії районної ради 6
скликання від 16 жовтня 2015 року
№742

Іллінецька районна організація
радіомовлення

Рішення 40 сесії районної ради 6
скликання від 16 жовтня 2015 року
№740

Комунальне підприємство
«Районний трудовий архів»

Рішення 3 сесії районної ради 7
скликання
17 грудня 2015 року №21

Відділ інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації,
відділ культури і туризму
райдержадміністрації

Рішення 3 сесії районної ради
7 скликання
17 грудня 2015 року №17

Відділ економічного розвитку
райдержадміністрації

Заступник голови районної ради

В.Швець

