ПРОЕКТ
Рішення
колегії районної державної адміністрації
від 01 лютого 2018 року
Про підсумки виконання Програми економічного та соціального розвитку
району за 2017 рік та основні напрямки діяльності органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування щодо її реалізації в 2018 році
Підводячи
підсумки роботи господарського комплексу по виконанню
Програми економічного і соціального розвитку району в 2017 році, колегія
районної державної адміністрації відзначає, що дії органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування впродовж року були зосереджені на забезпеченні
подальшого економічного і соціального розвитку усіх галузей господарського
комплексу району, усіх територіальних громад. Приймались рішення щодо
розвитку освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту.
Активізовано роботу щодо залучення коштів міжнародної технічної допомоги,
участь в обласному та районному конкурсах розвитку територіальних громад.
Шляхом участі в грантових програмах різного рівня, державної підтримки,
субвенції в район залучено 8,1 млн. грн. інвестиційних коштів. Пріоритетними
залишались питання впровадження в бюджетних
закладах району
енергозберігаючих заходів, на які протягом року освоєно близько 13 млн. грн.
Основними показниками ефективності, результативності та якості діяльності
органів
виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування,
суб’єктів
господарювання всіх форм власності, підприємницьких структур в минулому
році, що характеризують економічний та соціальний розвиток району є:
зростання надходжень до зведеного бюджету району на 48%, до районного
бюджету - на 70,5 %;
збільшення надходження до місцевого бюджету від діяльності суб’єктів
малого підприємництва на 60 % до минулого року;
ріст середньомісячної заробітної плати проти 2016 року на 151,1%, у
сільському господарстві на 47 % ;
збільшення обсягів реалізації промислової продукції в 1,8 разів;
зростання обсягу обороту роздрібної торгівлі на 57 % до відповідного
періоду попереднього року;
збільшення обсягів капітальних інвестицій, яких вкладено в економіку району
252,2 млн. грн., що є другим результатом серед районів області;
економія бюджетних коштів завдяки електронним закупівлям становить 3,1
млн. грн., що в 3,2 рази більше 2016 року;
ріст кількості видів адміністративних послуг, яких тепер є 129 , на 46 більше
проти минулого року, та надходження до місцевих бюджетів від їх надання в 1,4
рази більше, ніж у 2016 році.
Основними складовими реального сектору економіки є аграрний,
промисловий сектори, малий та середній бізнес.
У структурі валового виробництва сільського господарства району
рослинництво займає 92,4%, тваринництво - 7,6%. У 2017 році валовий збір ранніх
зернових та зернобобових культур склав 152 тис. тонн, середня урожайність - 58,4
ц/га. Особлива увага приділялась вирощуванню цукрового буряка. Валовий збір
цукрових буряків склав 446 тис. тонн, урожайність - 527,7 ц/га.
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За 11 місяців 2017 року промисловими підприємствами району реалізовано
продукції на загальну суму майже 910 млн. грн., що на 398 млн. грн. (або на 78 %)
більше ніж у 2016 році.
Двома цукровими заводами перероблено більше мільйона тонн цукрового
буряка, вироблено майже 151 тис. тонн цукру, що становить 11 % росту (+14,8
тис. тонн) до 2016 року, з яких 135,8 тис. тонн припадає на Крижопільський
цукровий завод ПрАТ ПК «Поділля».
Крижопільською філією ТОВ «Девелопмент» у 2017 році перероблено майже
105 тис. тонн молока, вироблено 12,5 тис. тонн твердих сирів.
На державному підприємстві «Крижопільський лісгосп» вироблено
промислової продукції майже на 25 млн. грн., що на 28,5% більше 2016 року.
Суб’єктами підприємницької діяльності в районі створено більше півтисячі
робочих місць.
Започаткували діяльність 274 суб’єкти малого підприємництва, що на 72 %
більше проти 2016 року.
Значна робота в 2017 році проведена по реалізації державної політики з
питань оборонної роботи, дотримання законності, правопорядку, захисту прав
і свобод громадян, виконання відповідних завдань Президента, Уряду України.
Оперативно та злагоджено спрацювали усі ланки цивільного захисту району
щодо ліквідації наслідків стихії минулого року. З районного бюджету на ці цілі
було спрямовано 2,8 млн. грн.
На розвиток освітньої галузі з районного бюджету додатково направлено 13,3
млн. грн. Закуплено два шкільні автобуси, реалізовано 22 проекти з
енергоефективності та енергозбереження.
Забезпечувалась підтримка галузі охорони здоров’я району. На поліпшення
матеріально-технічної бази Крижопільського районного центру первинної медикосанітарної допомоги з місцевого бюджету додатково виділено 1,8 млн. Проведено
ремонт цифрового флюорографа Крижопільської амбулаторії загальною вартістю
624 тис. грн., проведено реконструкцію приміщень закладів первинної ланки.
Спільними зусиллями райдержадміністрації та органів місцевого
самоврядування придбано сучасний реанімобіль із медичним обладнанням
вартістю 1,7 млн. грн. Проведено закупівлю медичного обладнання та апаратури на
загальну суму 1,1 млн. грн.
В галузі культури впроваджено енергоефективних заходів на суму 1,7 млн.
грн., реалізовано 10 інвестиційних проектів. Організовано проведено
широкомасштабні культмасові заходи, такі як: фестиваль народних ремесел
«Подільські товтри» із загальним бюджетом 130 тис. грн. та регіональний
фестиваль духової музики «Сурми Поділля» - 30 тис. грн .
Забезпечено належний соціальний супровід учасникам бойових дій на сході
України, їхнім сім’ям та внутрішньо переміщеним особам. Надавалась фінансова
підтримка районним громадським організаціям «Спілка учасників АТО» та
ветеранів війни і праці.
Зменшилась чисельність безробітного населення на кінець звітного періоду на
обліку в районній службі зайнятості на 76 осіб, ніж у відповідний період минулого
року. Протягом року працевлаштовано 980 безробітних, що на 38 осіб більше, ніж
у 2016 році.
Приділялась увага екологічній безпеці. У 10 освітніх закладах району
реалізовано проект «Молоде покоління за чисте довкілля», що передбачає
запровадження роздільного збору твердих побутових відходів. Реалізовано ряд
інших екологічних проектів.
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Протягом минулого року велася активна робота з реалізації заходів по
розбудові громадянського суспільства, системно та послідовно забезпечувалось
висвітлення діяльності органів
виконавчої влади району, публікувалися
офіційні повідомлення, інформації про суспільно-політичне, соціальноекономічне та культурне життя району в місцевих засобах масової інформації та
на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.
Враховуючи значні досягнення минулого року та визначені пріоритети роботи
на 2018 рік, з метою сприяння подальшому розвитку всіх сфер життєдіяльності
району, колегія районної державної адміністрації ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про підсумки виконання Програми економічного та
соціального розвитку району за 2017 рік та про основні напрямки діяльності
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування щодо її реалізації в 2018 році
прийняти до відома.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації у співпраці з
виконкомами селищної та сільських рад, суб’єктами господарювання забезпечити:
- реалізацію заходів і завдань, передбачених Програмою соціальноекономічного розвитку району на 2018 рік та Стратегією розвитку
Крижопільського району на період до 2020 року «Крижопілля 2020»;
- ефективне та своєчасне використання в повному обсязі бюджетних та
позабюджетних коштів, спрямованих на виконання програмних заходів та
проектів.
3. Управлінню регіонального розвитку райдержадміністрації (Безусяк
М.П.):
2.1. Продовжити роботу з підтримки реалізації на території району
незавершених інвестиційних проектів, сформувати перелік найактуальніших
проектів та забезпечити якісну підготовку матеріалів для участі в обласному та
районному конкурсах розвитку територіальних громад, а
також тих, що
фінансуватимуться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку
у 2019 році.
2.2. Сприяти впровадженню заходів з підтримки роботи новостворених
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
2.3. Активізувати роботу щодо укладання договорів оренди водних об’єктів
та їх гідротехнічних споруд.
2.4. Сприяти укладанню додаткових угод між орендодавцями та орендарями
земельних паїв щодо збільшення розмірів орендної плати .
4. Відділу культури і туризму райдержадміністрації (Кройтор О.В.):
4.1. Постійно та послідовно працювати над питанням підтримки та розвитку
закладів культури району.
4.2. Вживати заходи щодо залучення інвестицій у розвиток галузі культури
району шляхом участі в районних, обласних та міжнародних грантових проектах;
4.3. Здійснювати впровадження заходів з енергозбереження.
4.4. Здійснювати організацію та сприяти участі колективів галузі культури в
обласних, державних та міжнародних заходах, конкурсах, фестивалях.
4.5. Забезпечити розроблення та впровадження нових туристичних маршрутів.
5. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Дерев’янчук О.І.),
районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Гурмач О.І.);
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5.1. Здійснювати в повному обсязі захист житлових та майнових прав дітей.
5.2. Забезпечити належну увагу дітям, які перебувають у складних життєвих
обставинах, дітям, які залишились без батьківського піклування та сиротам.
5.3. Вжити дієвих заходів щодо розвитку та розширення в районі мережі
альтернативних форм сімейного виховання.
6. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Лозовська Р.М.) :
6.1. Постійно проводити аналіз стану виконання місцевих бюджетів в розрізі
усіх видів податків та зборів.
6.2. Забезпечити контроль за головними розпорядниками бюджетних коштів,
селищним та сільськими головами щодо раціонального, ефективного та
цільового використання бюджетних коштів по усіх напрямках видатків бюджетних
установ та закладів, виконання заходів програм соціального спрямування.
6.3. Спільно з Крижопільським відділенням Могилів-Подільської ОДПІ
(Сузанська Л.С.) активізувати роботу щодо:
- розширення бази оподаткування та збільшення надходжень до місцевих
бюджетів, виходячи із змін до Податкового та Бюджетного кодексів України;
- легалізації зайнятості в районі, виплати заробітної плати не нижче
законодавчо встановленого рівня;
- надходження податку на доходи фізичних осіб найманих працівників
пропорційно фонду оплати праці штатних працівників;
- своєчасної та повної сплати податку на доходи фізичних осіб та орендної
плати за землю сільськогосподарськими товаровиробниками, звернувши особливу
увагу на сплату податку на доходи фізичних осіб з доходу, отриманого від надання
в оренду земельних ділянок (паїв).
7. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства
та інфраструктури райдержадміністрації (Пацай В.В.):
7.1. Тримати на постійному контролі питання проходження опалювального
сезону 2017-2018 років.
7.2. Забезпечити виконання передбачених на 2018 рік енергоефективних
заходів та підтримку впровадження енергозберігаючих технологій у закладах
бюджетної сфери та житлово-комунального господарства.
7.3. Вжити організаційні заходи щодо впровадження в установах, що
фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, енергетичного аудиту та
систем моніторингу за споживанням паливно-енергетичних ресурсів.
7.4. Пропрацювати питання залучення до фінансування енергоефективних
проектів небюджетних коштів шляхом укладання енергосервісних договорів за
програмою ЕСКО механізму.
7.5. Готувати пропозиції до фінансування та здійснювати супровід
реалізації проектів з будівництва та реконструкції об’єктів житлово-комунального
господарства та доріг.
7.6.
В повному обсязі забезпечити реалізацію заходів та завдань,
визначених районною програмою поводження з твердими побутовими
відходами. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення та
суб’єктів господарювання щодо забезпечення виконання вимог чинного
законодавства у сфері поводження з відходами.
7.7.
Забезпечити виготовлення паспортів маршрутів пасажирських
перевезень та укладання договорів з перевізниками.
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7.8. Спільно з відділом освіти райдержадміністрації (Кушнір В.А.)
продовжити роботу з впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах
роздільного збору твердих побутових відходів та шкідливих небезпечних
речовин.
7.9. Спільно з виконкомами сільських та селищної рад продовжити:
- впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності в
установах та організаціях соціальної сфери району;
- роботи з реконструкції, ремонту та утримання доріг комунальної
власності, фінансування яких здійснюється за рахунок бюджетів усіх рівнів.
8. Управлінню
соціального захисту населення райдержадміністрації
(Дерев’янчук В.Г.):
8.1. Врегулювати питання відшкодування місцевим перевізникам за
перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах
загального користування.
8.2. Забезпечити соціальний захист найбільш вразливих верств населення,
особливо учасників АТО та тимчасово переміщених осіб.
8.3. Своєчасно здійснювати призначення житлових субсидій та проводити
їх перерахунок.
8.4. Постійно інформувати населення про зміни в законодавстві у сфері
соціального захисту.
8.5. Забезпечити проведення районною робочою групою систематичних
перевірок підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб, які
використовують працю найманих працівників з питань додержання ними
законодавства про працю та зайнятість населення.
8.6. Проводити широку інформаційно-просвітницьку та роз’яснювальну
роботу серед роботодавців та населення з питань положень трудового
законодавства.
9. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (Кушнір В.А.):
9.1. Забезпечити постійний контроль за реалізацією інвестиційних проектів у
підпорядкованих установах та освоєнням бюджетних коштів.
9.2. Запровадити проведення систематичних перевірок загальноосвітніх
навчальних закладів щодо дотримання вимог санітарного законодавства, зокрема в
частині їх утримання та організації харчування учнів.
9.3. Продовжити роботу з питань національно-патріотичного виховання дітей
та молоді
із залученням органів місцевого самоврядування, громадських
організацій інших небайдужих громадян.
9.4. Забезпечити рівний доступ до освітніх послуг дітей з особливими
освітніми потребами.
9.5. Спільно з виконкомами сільських та селищної рад:
- продовжити реалізацію заходів з формування оптимальної мережі
освітніх закладів, створення філій опорних закладів загальної середньої освіти,
проведення оптимізації закладів освіти;
- забезпечити фінансування заходів щодо створення матеріально-технічної,
навчальної бази для впровадження нового Державного стандарту початкової
школи;
- продовжити роботу щодо удосконалення мережі навчальних закладів
району з урахуванням демографічних, економічних, соціальних реалій та
необхідності поліпшення якості освіти;
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- забезпечити стабільну роботу, загальноосвітніх, позашкільних навчальних
закладів, взяти на особливий контроль питання їх матеріально-технічного і
кадрового забезпечення;
забезпечити
належне
функціонування
опалювальних
систем
загальноосвітніх навчальних закладів в опалювальний період;
- продовжити впровадження заходів з енергозбереження в освітніх закладах.
10. Відділу надання адміністративних послуг райдержадміністрації
(Шевчук О.А.):
10.1. Забезпечити розширення переліку адміністративних послуг, що
надаються через Центр, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2017 р. № 782-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523».
10.2. Забезпечити підключення робочого місця до автоматизованої системи
державного земельного кадастру.
10.3. Вжити додаткові заходи щодо покращення організації роботи Центру та
якості надання адміністративних послуг, передбачаючи впровадження
«Електронної черги», системи
електронного документообігу та надання
адмінпослуг в електронному вигляді.
11. Сектору з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи райдержадміністрації (Коваль О.П).:
11.1. Забезпечити належну взаємодію органів поліції та громадських
формувань в напрямку збереження громадської безпеки та порядку.
11.2. Організувати навчання з питань цивільного захисту відповідно до
прийнятих розпорядчих документів та доведених завдань на 2018 рік.
11.3. Продовжити роботу щодо інвентаризації захисних споруд.
12. Комунальній установі «Крижопільський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» (Килімник Л.А.), Крижопільська окружна лікарня
інтенсивного лікування (Рузяк В.І.):
12.1. Продовжувати роботи щодо впровадження енергозберігаючих заходів
в лікувально-профілактичних закладах.
12.2. Забезпечити підключення всіх підвідомчих закладів до електронної
системи охорони здоров’я eHealth та зміцнення матеріально-технічної бази
відповідно до Табелю оснащення для надання первинної медичної допомоги.
12.3. Проводити широку інформаційно-роз’яснювальну роботу серед
населення щодо всіх етапів впровадження медичної реформи, акцентуючи увагу на
старті приписної компанії пацієнтів до лікарів.
12.4. Розробити заходи щодо укомплектування кадрами вакантних посад у
медичних установах, створення умов для роботи та проживання у районі молодих
спеціалістів.
12.5. Спільно з виконкомами селищної та сільських рад, районним центром
зайнятості, відділом освіти райдержадміністрації організовувати профорієнтаційну
роботу серед молоді, займатись підбором абітурієнтів для навчання в медичних
закладах.
13. Доручити відділу регіонального розвитку райдержадміністрації (Безусяк
М.П.) на основі матеріалів колегії у тижневий термін підготувати проект
розпорядження голови райдержадміністрації з розглянутого питання.
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14. Відділу
організаційної
роботи,
інформаційної
діяльності
та
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (Тамбовцева А.С.)
висвітлити в районній газеті «Сільські новини» та на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації матеріали засідання колегії.
Голова колегії,
голова районної
державної адміністрації

В.Панчук

Перший заступник голови
райдержадміністрації

В. Пастушенко

Керівник апарату райдержадміністрації

В.Коновал
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13. Начальникам відділу освіти райдержадміністрації Кушніру В.А., відділу
культури і туризму райдержадміністрації Кройтор О.В., головним лікарям
медичного центру первинної медико-санітарної допомоги Килімник Л.А. та
Крижопільської окружної лікарні інтенсивного лікування Рузяку В.І.:
13.1. Здійснювати фінансування, у першу чергу, видатків за захищеними
статтями та вжити додаткових заходів щодо забезпечення в повному обсязі
проведення
видатків
на оплату праці працівників бюджетних установ,
комунальних послуг та енергоносіїв, придбання продуктів харчування,
медикаментів та не допускати кредиторської заборгованості із зазначених
видатків.
13.2. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки
на заробітну плату, лише в межах фонду заробітної плати.
13.3. У разі не виконання установою вимог статті 77 Бюджетного кодексу
України обмежити виплати по заробітній платі, які носять не обов’язковий та
стимулюючий характер: надбавки, премії та інші виплати.
13.4. Установити контроль за цільовим та ефективним використанням у 2017
році виділених бюджетних коштів, обмежити непершочергові видатки.
14. Першому заступнику голови райдержадміністрації Пастушенко В.М.,
заступнику голови райдержадміністрації Круць В.А. згідно розподілу
функціональних обов’язків вести постійний контроль за станом виконання
основних показників галузевих програм, спрямованих на реалізацію основних
завдань Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018
рік.

