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УКРАЇНА
БЕРШАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
24400, м. Бершадь, вул.Радянська, 22, тел. 2-16-58, 2-38-85,

20.01.2016 року

Сектор контролю
апарату райдержадміністрації

На виконання рішення 17 сесії 6 скликання Бершадської районної ради від 04 грудня
2012 року «Про Стратегію економічного і соціального розвитку Бершадського району до 2020
року», відділ економічного розвитку райдержадміністрації надає інформацію про проведення
моніторингу Стратегії економічного і соціального розвитку Бершадського району до 2020 року
по основним стратегічним напрямкам розвитку.
- Підвищення рівня життя населення:
За оперативними даними розмір середньомісячної заробітної плати в районі за 2015 рік
становить 3101,9 грн., що на 16,1% більше в порівнянні з минулим роком. В тому числі, розмір
середньомісячної заробітної плати в сільському господарстві складає 3015,5 грн., що на 37,9%
більше в порівнянні з 2014 роком.
За статистичними даними розмір середньомісячної заробітної плати в районі за січеньвересень поточного року склав 2675,0 грн., що на 11,7% більше в порівнянні з відповідним
періодом минулого року.
Щомісячно проводиться моніторинг підприємств району (по основному колу звітуючих
до управління статистики у Бершадському районі) щодо дотримання суб’єктами господарювання
чинного законодавства в частині нарахування заробітної плати працівникам не нижче
законодавчо встановленого мінімального рівня.
За статистичними даними станом на 1 січня 2016 року заборгованість із виплати
заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій району відсутня.
Питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати знаходиться на
постійному контролі.
З метою збільшення надходжень до районного бюджету та зменшення працівників без
оформлення належним чином трудових відносин управлінням праці та соціального захисту
населення постійно проводиться робота щодо роз’яснення трудового законодавства з питань
праці на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. Підготовлено 3 статті та надруковано в
районній газеті «Бершадський край» з роз’ясненням питання легалізації заробітної плати.
Також, спеціалістами відділу з питань праці та соціально-трудових відносин управління
праці та соціального захисту населення райдержадміністрації протягом 2015 року надано
консультацій з питань застосування законодавства про працю 243 особам.
В районі станом на 1 січня 2016 року створено 290 робочих місця, з них у юридичних осіб
- 36, у фізичних осіб-підприємців – 77 та самих фізичних осіб – 177.
В 2015 році відповідно до Програми соціального захисту малозабезпечених верств
населення на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням 34 сесії Бершадської районної ради 6
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скликання від 23.12.2014р, на підставі заяв громадян, що звернулись до голови районної
державної адміністрації та голови районної ради, нараховано на 01.01.2016 року матеріальної
допомоги на суму 150,0 тис. грн.
За 12 місяців 2015 року із державного бюджету на соціальні виплати використано коштів:
- на державну допомогу сім'ям з дітьми - 34859,6 тис. грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям- 14372,9 тис.
грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам –
10330,8 тис. грн.;
- на виплату тимчасової державної допомоги дітям- 906,8 тис. грн.;
- на виплату житлової субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу,
твердого палива та на оплату житлово-комунальних послуг – 12498,4 тис. грн.
Державні допомоги виплачено в повному обсязі, заборгованості відсутні.
Cитуація на районному ринку праці в 2015 році характеризується збільшенням
чисельності громадян, що звернулись за сприянням у працевлаштуванні.
Загальна чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в районній службі
зайнятості за звітний рік збільшилась на 304 чол. проти 2014 року і становила 2750 чол.
Кількість вакансій в звітному періоді збільшилась, порівняно з відповідним періодом 2014
року з 7 до 11. (На одне робоче місце - 101 безробітний).
За 12 місяців 2015 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано - 908 незайнятих
громадян (2014 рік – 1087), рівень працевлаштування становить – 29,7% (2014 рік- 39,6%).
З метою підвищення конкурентоспроможності та розширення можливостей подальшого
працевлаштування
196 безробітних пройшли профнавчання, профорієнтаційні послуги
отримали 2690 осіб, у громадських та інших роботах тимчасового характеру взяло участь 293
особи (2014 рік – 312 осіб).
- Висока якість послуг культури і широкі можливості для культурного розвитку:
Діяльність закладів культури району у 2015 році була направлена на реалізацію основних
заходів обласних та районних галузевих програм спрямованих на вирішення першочергових
завдань щодо забезпечення умов ефективної роботи закладів культури району, збереження
культурно – дозвіллєвої та туристичної інфраструктури.
Проведена відповідна робота із збереження мережі культурно - освітніх установ району
відповідно до соціальних нормативів, яка нараховує – 90 закладів культури і мистецтв, її
діяльність забезпечують – 233 працівників, з них 190 спеціалістів, з яких 152 мають фахову
освіту, що становить 86 %.
Аналіз виконання першочергових завдань розвитку галузі культури і туризму свідчить
про досягнення певних результатів та забезпечення зростання основних показників роботи.
Завдяки раціональному використанню коштів вдалося поліпшити матеріально-технічну базу
закладів культури району. Загальна сума витрат на зміцнення матеріально-технічної бази
станом на 31.12.2015 року складає 4032,8 тис. грн.
В звітному році за сприяння органів місцевого самоврядування було проведено
ремонти у - 25 закладах культури району, що становить 23 % від загальної кількості споруд .
На проведення капітальних та поточних ремонтів з місцевого бюджету та інших джерел було
асигновано 3556,2 тис. грн. Найбільші ремонти зроблено в Джулинському СБК
,
Лісниченському СБК, Війтівському, Маньківському СБК, Красносільському СБК,
Михайлівському СБК, Голдашівському СБК, Осіївському СБК, Серединському СБК,
Флоринському СБК та Бершадському МК.
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У звітному періоді проведено заходи з вирішення
проблемних
питань
з
переоснащення закладів культури району та оновлення технічних ресурсів. З різних джерел
фінансування на придбання технічного оснащення, звукопідсилювальної, аудіовізуальної
техніки, сценічних костюмів, комп»ютерів використано 476.6 тис. грн.
Разом з тим питання зміцнення матеріально – технічної бази закладів культури і
надалі залишається пріоритетним для відділу культури і туризму райдержадміністрації та
органів місцевого самоврядування.
В 2015 році збережено мережу державних публічних бібліотек Міністерства культури і
туризму України. В районі діють 40 бібліотечних установ. З них - 1 районна, 39 сільських.
Бібліотеки отримали 3546 прим. нових книг на суму 80.2 тис. грн. З них за рахунок
бюджетних асигнувань придбано 50 прим. нових книг на суму 1524 грн.
На І півріччя 2016 року за бюджетні кошти передплачено 146 назв,486 прим. газет і
журналів, на суму 56721 грн. 61 коп.

Покращення належних умов для навчально-виховного процесу в навчальних закладах
та дитячих закладах:
Дошкільні навчальні заклади
Дошкільні навчальні заклади Бершадського району є комунальними закладами загальнорозвиваючого типу, та забезпечують територіальні громади відповідно до потреб населення.
Моніторинг якості дошкільної освіти здійснюється постійно відділом освіти та адміністраціями
ДНЗ.
На кінець 2015 року охоплення дітей від 3 до 6 років дошкільною освітою (всіма її
формами складає 90 %, та дітей від 5 до 6 років 100 %.
Виконання плану заходів Програми розвитку дошкільної освіти Бершадського району
на період до 2017 року, затвердженої рішенням 13 сесії районної ради від 20 квітня 2012 року,
знаходиться на постійному контролі відділу освіти Бершадської РДА.
Адміністрація ДНЗ дотримується нормативних документів щодо наповнюваності груп
дітьми у дошкільних навчальних установах;
У всіх дошкільних навчальних закладах продовжується робота над поглибленням та
оновленням змісту дошкільної освіти, впроваджуються сучасні технології навчання та
виховання.
У дошкільному навчальному закладі№3 «Малятко» м.Бершаді з 2013 року введено
посаду логопеда, в інших дошкільних навчальних закладах вивчаються можливості для
введення додаткових посад логопедів.
Для покращення матеріальної бази дошкільних навчальних закладів залучаються
спонсорські, благодійні кошти (ДНЗ «Колосок» с. Баланівка – МХП «Зернопродукт, рибгосп;
ДНЗ «Ромашка» с.Кошаринці- Царюк С.С., ДНЗ «Веселка» с.Шляхова - Ковбасюк О., ДНЗ
«Сонечко» с.Серединка – Кавун О.Ф.)
Ділова документація в ДНЗ ведеться згідно вимог «Інструкції про ділову документацію у
дошкільному навчальному закладі».
Для зниження захворюваності та забезпечення належного фізичного розвитку дітей
дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах району організовуються та проводяться
заходи, спрямовані на профілактику захворювань та закріплення навичок здорового способу
життя.
Районний відділ освіти та фахівці Бершадського міжрайонного управління СЕС
систематично здійснюють контроль над організацією харчування, медичного обслуговування у
дошкільних навчальних закладах та дотримання нормативно-правових актів щодо забезпечення
якісного харчування.
Матеріально-технічна база харчоблоків ДНЗ поповнюється необхідним технологічним
обладнанням.
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Відповідно
до
плану
районного методичного кабінету проводяться районні
семінари-практикуми з питань впровадження різноманітних форм дошкільної освіти, в тому
числі педагогічного та батьківського патронату.
Щорічно забезпечується проведення районного огляду-конкурсу на кращу підготовку
дошкільних навчальних закладів до нового навчального року.
Загальна середня освіта
Наказом відділу освіти від 08.02.2013р. № 83 «Про створення освітніх округів»
затверджено 10 освітніх округів та 11 опорних навчальних закладів.
1. Лісничанський освітній округ
Опорна школа - Лісничанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
2. Шляхівський освітній округ
Опорна школа - Шляхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
3. Красносільський освітній округ
Опорна школа - Красносільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
4. Баланівський освітній округ
Опорна школа - Баланівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
5. Джулинський освітній округ
Опорна школа - Джулинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
6. Бершадський освітній округ
Опорні школи - Бершадська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, Бершадська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3
7. Флоринський освітній округ
Опорна школа - Флоринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
8. Війтівський освітній округ
Опорна школа - Війтівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
9. Устянський освітній округ
Опорна школа - Устянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
10. Осіївський освітній округ
Опорна школа - Осіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
В районі 6526 дітей шкільного віку. Всі діти вони охоплені навчанням.
Науково-методична робота здійснюється з урахуванням державних вимог, вдосконалення
якості навчально-методичного забезпечення.
Створено єдину комп’ютерну систему шкіл району «Документообіг Освіта - Документ».
Розроблено «дорожні карти» підвезення учнів сільської місцевості до навчальних
закладів.
За даними моніторингу кількості дітей з особливими освітніми потребами районною
ПМПК у загальноосвітніх навчальних закладах району виявлено 235 дітей з особливими
освітніми потребами, з них 104 з інвалідністю, НВК – 2 дитини з інвалідністю (всього 106 шкільного віку). Як свідчать результати моніторингу (грудень 2015р.) у 2016-2017 н.р.
потребують інклюзивного навчання 5 дітей шкільного віку. Станом на 01.02.2016 року в районі
функціонують 4 інклюзивних класи (Бершадська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 – 1 учень з інвалідністю/ 5
клас, Флоринська ЗОШ І-ІІІ ст. - 2 дітей (1 - з ООП та 1 дитина з інвалідністю / 4 клас),
Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1 учень з ООП (3 клас) та Баланівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1 учень з
інвалідністю (6 клас). З метою забезпечення особистісно- орієнтованого спрямування
навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами, в штат навчальних
закладів введено посади асистента вчителя (Баланівська, Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ст. - 0,25 ст. та
Флоринська ЗОШ І-ІІІ ст. – 0,5 ст.). Асистент вчителя Флоринської ЗОШ І-ІІІ ст. має вищу
педагогічну освіту за спеціальністю "Корекційна педагогіка". У червні 2014 р. курси підвищення
кваліфікації при Вінницькому ІППО пройшов асистент вчителя Шляхівської ЗОШ І-ІІІ ст.
У рамках просвітницької роботи щодо популяризації інклюзивної освіти, реалізації
міжнародної практики щодо збільшення кількості навчальних закладів, готових до надання
освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами щорічно проводиться тиждень
інклюзивної освіти. Всі навчальні заклади району учням яких було рекомендовано інклюзивне
навчання за спеціальними програмами забезпечені відповідно потреб (електронний варіант).
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Діти, які потребували інклюзивної освіти були обстежені працівниками районної
ПМПК. За результатами вивчення дітям надані відповідні рекомендації щодо форми, програм
навчання та напрямків корекційно-розвивальної роботи.
Діти з особливими освітніми потребами, в міру своїх можливостей, залучаються до
позакласної та позашкільної діяльності, є активними учасниками конкурсів та акцій, що сприяє
розвитку їх здібностей та творчій самореалізації. З метою формування толерантного ставлення
до дітей з інвалідністю у навчальних закладах району здійснюються просвітницько- виховні,
позакласні заходи за відповідною тематикою та участю дітей і дорослих з особливими
потребами.
Всі загальноосвітні навчальні заклади району облаштовані внутрішніми вбиральнями.
Відділ освіти сприяє допрофільній підготовці учнів загальноосвітніх шкіл. Зміст
профільних предметів реалізується за рахунок варіативної та інваріантної складових змісту
загальної середньої освіти. На реалізацію профільного навчання відділом освіти у 2015-2016 н.р.
виділено 787 годин варіативної складової навчальних планів . З них 386 год (49 %) використано
на додаткові заняття з окремих предметів, охоплено близько 4500 дітей; 20 (2,5 %) – на
індивідуальні заняття у початкових класах; 141 (18 %) – на факультативи, якими охоплено 1531
дитину; 162 години (20,5 %) – на курси за вибором, кількість дітей - 2473 та 78 годин (10%) на
поглиблене вивчення окремих предметів (578 учнів). При розподілі годин варіативної складової
враховується матеріальна база, наявність висококваліфікованих фахівців з даних предметів та
потреби учнів. Відділ освіти при відповідному фінансуванні має на меті створити міжшкільні
факультативи та курси за вибором на базі опорних шкіл.
Всі навчальні заклади підключені до Інтернету.
Заклади освіти Бершадського району забезпечені у 2015-2016 н.р. підручниками на 98%
без врахування підручників 4 та 7 класу. Станом на 01.02.2016р. частково отримано нові
підручники для учнів 4 та 7 класів (70% та 57% від запланованих 50%). В першу чергу даними
підручниками будуть забезпечені учні пільгових категорій. Щорічно проводиться
інвентаризація бібліотечних фондів, здійснюється перерозподіл підручників між школами
району з метою 100-відоткового забезпечення учнів навчальною літературою. Відділом освіти
здійснюється передплата на періодичні видання для педагогічних працівників. Щоквартально
на школи району передплачується « Інформаційний збірник МОНУ», «Бершадський край», за
наявністю фінансування «Освіта Вінниччини», «Директор школи». Щорічно формується
районне замовлення на навчальну літературу для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
В районі працює 2 ДЮСШ в яких займається 545 учні , які відвідують секції з грекоримської боротьби, футболу, веслування на байдарках і каное, легкої атлетики, стрільби
стендової. Працює 22 тренери по видам спорту в тому числі 9 штатних. Філіали працюють в
населених пунктах Маньківки, Красносілки, Мякоходу, Джулинки, Усті, В.Киріївки, Флорино,
Баланівки, Ставків, Шляхови, Хмарівки, Війтівки, Бирлівки, Б.Бершадських , Чернятці, Осіївці.
На базі Будинку дитячої та юнацької творчості працює гурток з шашок.
Щорічно відбуваються спортивні заходи до Дня фізкультури і спорту ( змагання з
волейболу, футболу, шашок, шахів, легкої атлетики , гирьового спорту, тенісу, стрільби, «Тато,
мамо, я – спортивна сім’я», спартакіада серед сільських рад а також змагання з видів спорту
приурочені до державних свят, визначних дат). Спортсмени району активно приймають участь
в обласних і всеукраїнських змаганнях, де стають переможцями і призерами.
Вчителі фізичного виховання формують у учнів навики здорового способу життя.
На особливому рахунку була робота з дітьми, дітьми – сиротами, дітьми позбавленими
батьківського піклування та тими, що проживають у складних життєвих обставинах.
На первинний облік поставлено 8 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування. Знято з обліку 17 таких дітей.
Розпорядженням голови Бершадської РДА від 22.12.2015 №470 створено прийомну сім’ю
на базі родини Теслюк Н.Д. передано на виховання та спільне проживання дитину, позбавлену
батьківського піклування Бойко Кіру Олександрівну, 23.07.2014 року народження. Проводиться
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спланована та скоординована робота щодо розвитку сімейних форм виховання, робота з
пошуку кандидатів в прийомні батьки та батьки-вихователі. В районі в 1 прийомній сім'ї та 3
дитячих будинках сімейного типу виховуються 22 дитини, в тому числі 8 з інших районів
області.
Службою у справах дітей створено банк даних потенційних кандидатів в усиновителі. З
кандидатами в усиновителі проводиться робота по підбору бажаних дітей: знайомство з банком
даних, встановлення особистого контакту між ними.
Реформування системи охорони здоров’я :
В 2015 році продовжувалась робота з розвитку сімейної медицини як основи
забезпечення профілактичної спрямованості охорони здоров’я. Проводилась інформаційна та
освітньо-роз’яснювальна робота серед населення щодо формування здорового способу життя.
На базі амбулаторій загальної практики сімейної медицини в КУ «Бершадський РЦПМСД»
функціонують 4 пункти невідкладної медичної допомоги, які забезпечують надання своєчасної
медичної допомоги населенню в помешканнях та при безпосередньому зверненні, на пункті.
Для забезпечення пунктів НД медикаментами використано 3 474 грн.
Для забезпечення лікувально-профілактичних закладів необхідними медикаментами,
перев’язувальним та іншим необхідним для надання медичної допомоги матеріалом
використано 155 624 грн.
На базі ФАПу с.В.Киріївка, який обслуговує 1721 чоловік, відкрита амбулаторія
загальної практики сімейної медицини. Медичними працівниками амбулаторія укомплектована,
матеріально – технічною базою забезпечена.
Продовжується робота з поліпшення матеріально – технічної бази КУ «Бершадський
РЦПМСД». На придбання обладнання та інвентарю виділені кошти на суму 28 660 грн., в тому
числі 13 000 грн. – субвенції сільського бюджету, 15 660 грн. – спонсорська допомога.
За січень – грудень 2015р. в КУ «Бершадський РЦПМСД» фактично забезпечені
медикаментами амбулаторні хворі з пільгових категорій населення на суму 165 700 грн., в тому
числі 40 640 грн. – видатки на забезпечення хворих на цукровий діабет таблетованими
цукрознижувальними засобами.
В лікувально - профілактичних закладах району протягом 2015 року виконано такі
роботи:
- Проведено капітальний ремонт системи теплопостачання М’якохідської АЗПСМ з
заміною газового котла на твердопаливний на суму 95 725 грн., а також замінено на
металопластикові 8 вікон та вхідні двері на суму 33 000 грн.;
- Проведена гідрохімічна очистка опалювального котла та поточний ремонт котельні в
Маньківській АЗПСМ на суму 12 149 грн.;
- Замінено 20 вікон на металопластикові та проведено поточний ремонт стелі актової
зали в Бершадській АЗПСМ на суму 107 800 грн..;
- Замінено 9 вікон Бирлівського ФАПу на суму 22 000 грн.;
- Замінено двері в Сумівській АЗПСМ на суму 6426 грн.;
- Проведено поточні ремонти в 6 амбулаторіях: Бершадська АЗПСМ, Війтівська
АЗПСМ, Яланецька АЗПСМ, Чернятська АЗПСМ, Сумівська АЗПСМ, Флоринська
АЗПСМ, всього на суму 8 796 грн;
- Проведено поточні ремонти в 4 ФАПах: Бирлівський, Тирлівський, Шумилівський,
Вовчанський, всього на суму 8 709 грн.
Всі лікувально - профілактичні заклади району на 100% забезпечені дровами та вугіллям
на опалювальний сезон 2015 – 2016рр.
Медичними працівниками проводиться робота по ранньому виявленню захворювань
серцево-судинних, онкологічних, туберкульозу, СНІДу; забезпечується проведення
імунопрофілактики, здійснюються заходи щодо профілактики і боротьби із соціально
небезпечними захворюваннями шляхом реалізації районних програм, а саме:
1) районної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Бершадському районі на
2013-2016 роки: для проведення флюорографічного та рентгенівського обстеження населення
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використано 35 414 грн.; для проведення туберкулінодіагностики дитячого населення –
використано 40 048 грн.;
2) районної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на
2010-2015 роки – для придбання вакцини проти грипу для медичних працівників використано
8000 грн.
3) районної програми Цукровий діабет на 2013-2015 р.р. по Бершадському району для
забезпечення хворих на цукровий діабет таблетованими цукрознижувальними засобами використано 40 640 грн.
4) районної програми «Місцевих стимулів», а саме: оплата навчання для 4 осіб на базі
Вінницького Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова по програмі з професійної
підготовки молоді для роботи на посаді сімейного лікаря у сільській місцевості - використано 61
504 грн.
По Бершадській окружній лікарні інтенсивного лікування :
проведено якісний ремонт перинатального центру ІІ рівня, завершено ремонт
приміщень перинатального центру ІІ рівня з відкриттям двох індивідуальних пологових залів та
окремої акушерської операційної, на що затрачено 350 тис. грн.. позабюджетних коштів та 9,5
тис. грн.. бюджетних;
- проведено ряд ремонтних робіт палат стаціонарних відділень, поліклінічного відділення
на суму близько 170тис. грн.
Дані ремонтні роботи сприяють покращенню умов перебування хворих на лікуванні.
Другим напрямком роботи ОЛІЛ по покращенню матеріально-технічної бази визначено
реконструкцію котельні з переводом на альтернативні види палива, на що в 2015 році виділено
кошти в сумі 30 тис. грн., що дало змогу продовжити ремонт котельні - проведення ремонту
приміщення котельні, додатково встановлено другий котел (виконавець УКБ).
З метою дотримання енергозберігаючих технологій замінено на металопластикові
76вікон, 10дверей на що затрачено кошти передбачені на капітальні видатки на суму
480,211тис.грн. бюджетних коштів.
За рахунок енергозберігаючих заходів лікарня отримала економію бюджетних коштів та
забезпечено перебування хворих в лікарні в комфортних умовах.
Принцип безоплатності медичної допомоги обмежений реальним рівнем видатків
затверджених бюджетом, за звітний період Бершадську окружну лікарню інтенсивного
лікування профінансовано на суму 21млн грн.. що склало 82,7% від запланованої річної суми.
- Бюджетна політика:
Наповнення бюджету було і залишається одним із важливих питань сталого
функціонування і розвитку всього району.
В 2015 році до бюджету району надійшло власних і закріплених доходів в сумі 74662,3
тис. грн., що становить 126,8% до плану. Понад план залучено 15798,6 тис. грн.
Розмір дотації вирівнювання з Державного бюджету склав 14,5 млн. грн. або 100,0% до
запланованого.
План на рік по власних і закріплених доходах, затверджений місцевими радами з
урахуванням змін, виконали міська рада та всі 28 сільських рад.
До загального фонду районного бюджету надійшло 34106,7 тис.грн., що складає 129,0
відсотків до плану на 2015 рік, до бюджету м. Бершадь – 10159,9 тис.грн. або 111,5 відсотки до
плану. Сільські бюджети отримали 30395,7 тис.грн. власних і закріплених доходів або 130,4
відсотки до планових призначень на відповідний період з урахуванням змін.
Для забезпечення жорсткого режиму економії бюджетних коштів, посилення фінансовобюджетної дисципліни, відповідно до постанов Кабінету

8

Міністрів України від 14.01.2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам» та від 23.01.2015 р. № 11 «Деякі питання надання
медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», згідно з розпорядженням
голови Бершадської райдержадміністрації від 23.02.2015 року № 77 «Про затвердження Плану
заходів щодо забезпечення виконання доходів місцевих бюджетів району, економного та
раціонального використання бюджетних коштів у 2015 році» затверджено план заходів, яким
передбачено вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок
детінізації економіки (не менш як 2 відсотки доходів загального фонду), дотримання жорсткого
режиму економії бюджетних коштів (не менш як 1 відсоток видатків на бюджетну сферу).
За рахунок запровадження заходів із дотримання жорсткого режиму економії бюджетних
коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни в 2015 році планувалось заощадити
1360,6 тис. грн. для спрямування на соціально-необхідні видатки. Фактично заощаджено
внаслідок проведених заходів кошти в сумі 1110,5 тис. грн..
Міською та сільськими радами, розпорядниками коштів районного бюджету проводиться
робота по виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, щодо забезпечення в
повному обсязі потреби в бюджетних призначеннях на оплату праці з нарахуваннями
проведення розрахунків за енергоносії та водопостачання. В разі недотримання вимог
зазначеної статті, до місцевих бюджетів вноситимуться зміни шляхом направлення вільних
залишків бюджетних коштів, які склалися на початок року та перерозподілу непершочергових
видатків за незахищеними статтями.
Внаслідок не заповнення вакантних посад без крайньої необхідності, зменшення
стимулюючих надбавок та доплат, утримання чисельності в межах фонду оплати праці економія
склала 189,3 тис. грн. по КУ «Бершадський ЦПМСД», відділу освіти та КО РДЮСШ «Ровесник».
Забезпечується першочерговість спрямування коштів на фінансування захищених статей
видатків, зокрема видатків на оплату праці з нарахуваннями та на розрахунки за спожиті
енергоносії.
Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості по видатках, які фінансуються з
місцевих бюджетів немає. Не допускається зростання іншої кредиторської заборгованості та
взяття зобов’язань на здійснення видатків понад бюджетні призначення.
Забезпечується контроль за станом виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери
у строки, встановлені законодавством.
Здійснюється контроль за цільовим та ефективним використання освітньої та медичної
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, субвенції з державного та обласного
бюджетів на надання допомог сім’ям з дітьми, пільг, субсидій та інших соціальних виплат.
-Розвиток аграрного сектору економіки:
В овочесховищі с.Маньківка проведено реконструкцію та на даний час введено в
експлуатацію.
На виконання Програми розвитку овочівництва та переробної галузі Вінницької області
на період до 2020 року, в 2015 році виробництво картоплі та овочів залишилось на рівні
запланованого і становило: овочів – 13,5 тис.тонн, картоплі - 40,5 тис.тонн..Згідно програми у
2015 році площі посіву овочевих культур було збільшено на 30 га. Для створення сприятливих
умов розвитку овочівництва виробникам овочів та картоплі в районі організовано постійно
діючі продовольчі ринки для реалізації продукції. Сільгосптоваровиробники району приймають
участь у виїзній торгівлі на ярмарках обласному центрі та столиці
На виконання п.5.2 розпорядженням ОДА від 09.12.2013 року № 527 «Про заходи щодо
підтримки фермерських господарств та розвитку кооперації на селі» з урахуванням результатів
опитування в рамках впровадження ініціативи „Рідне село” в Бершадському районі створення
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів передбачається в ІІІ кварталі 2018 року за
видами та напрямками діяльності.
-

Розвиток малого та середнього бізнесу:

З метою надання інформації суб’єктам малого підприємництва, відділи
райдержадміністрації розміщують відповідну інформацію на сайті РДА. Бершадська ОДПІ ГУ
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ДФС у Вінницькій області інформацію розміщує на сайті райдержадміністрації та в
районній газеті «Бершадський край» і «Поштова вулиця», проводить тематичні семінари для
СПД.
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації № 133 від 14.03.2011р.
«Про консультативні дні з питань ведення бізнесу», запроваджено проведення кожного другого
та четвертого вівторка місяця консультативних днів для підприємців.
Бершадська ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області через засоби масової інформації
доводить до відома суб’єктів підприємництва тему спілкування та особу, яка проводитиме
консультацію з конкретних питаннь.
У районі діє 4 громадських об’єднання суб’єктів малого підприємництва, які
приймають активну участь у громадському житті району та у вирішенні проблемних питань
суб’єктів малого підприємництва.
У 2015 році Центром надання адміністративних послуг надано 6396 послуг, з них:
- Реєстраторами фізичних та юридичних осіб – 479;
- Відділом держгеокадастру – 5813;
- УПСЗН- 56;
- Службою у справах дітей – 27;
- Сектор молоді і спорту – 7;
- Адміністратором ЦНАП – 7;
-Управлінням вет.медицини – 3;
- Санстанцією – 4;
За дванадцять місяців 2015 року з числа безробітних 8 осіб пройшли фахову
підготовку у сфері здійснення та організації підприємницької діяльності та отримали
одноразову допомогу для започаткування власної справи в сумі 106,7 тис.грн.
Районним центром зайнятості проведено 26 семінарів на теми підприємництва в яких
задіяли 367 чоловік з числа безробітних.
В період ринкової економіки підприємництво займає вагому нішу економіки району,
так станом на 01.01.2016 року в районі діє 2866 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 301
юридична особа та 2565 фізичних осіб підприємців. За 12 місяців 2015 року зареєстровано 177
фізичних осіб підприємців та 5 юридичних осіб.
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва
за 2015 рік становить 49,1 млн.грн., або 32,9% від загальних обсягів надходжень в тому числі від
юридичних осіб – 29,5 млн.грн. (60,1%), ФОП – 19,6 млн.грн (39,9%) від загальної суми
надходжень СМП.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за
2015 рік становить 35,0 млн.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень складає 41,4% в тому
числі від юридичних осіб – 22,1млн.грн (63%), ФОП -12,9 млн.грн (36,9%) від загальної суми
надходжень СМП.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою
оподаткування (єдиний податок), за 2015 рік надійшло до бюджету 8,2 млн. грн.
Районним центром зайнятості проведено 26 семінарів на теми підприємництва в яких
задіяли 367 чоловік з числа безробітних.
З метою сприяння розвитку підприємництва райдержадміністрацією розроблено
інвестиційний альбом, інформація про вільні земельні ділянки та незадіяні комунальні
приміщення розміщена на сайті райдержадміністрації. Інвестиційні пропозиції надсилається
безпосередньо на підприємства.
- Раціональне використання земельних ресурсів:
На протязі року проведено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення
державної власності на площі 322,0 га. Інформація про дані ділянки внесена до Державного
земельного кадастру.
Нормативна грошова оцінка в межах населених пунктів проведена повністю. На протязі
року проведено нормативну грошову оцінку земель розташованих за межами населених пунктів
на площу 778,0 га. Це дає можливість встановлення об’єктивної плати за використання земель
та додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів.
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Для оформлення та виявлення не витребуваних земельних паїв сільськими
радами подано оголошення в районну газету із списками померлих громадян власників
земельних часток (паїв).
Постійно ведеться робота по виявленню вільних земель та передачі їх в користування на
умовах оренди фізичним та юридичним особам. На протязі року передано в користування на
конкурентних умовах 12 земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною
площею 80,0 га. Також на протязі року Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій
області було заключено та поновлено 32 договори оренди на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення держаної власності на площу 358 га. В результаті цього
збільшились надходження коштів до бюджетів усіх рівнів.

-

Інвестиційна діяльність:

В січні-вересні 2015 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел
фінансування освоєно 73,7 млн. грн. капітальних інвестицій. (що в 9,9 рази менше
відповідного періоду минулого року). На одну особу припадає 1214 грн.
Станом на 01.10.2015р. обсяг іноземних інвестицій склав – 450,4 тис. дол. США, що на
25,9% менше проти стану на 01.01.2015р. (608,2тис. дол. США). На одну особу це становить 7,5
дол. США.
Проводиться постійний моніторинг та супровід проектів, що реалізовуються на території
району підприємствами всіх форм власності.
У третьому кварталі 2015 року СТОВ «Лан» села Маньківка реалізувало інвестиційний
проект по переведенню сушарки з газу на альтернативний вид палива (солому). Вартість
проекту 2млн.грн. Економія природнього газу з періоду реалізації проекту складає 28 тис.м.куб.
У жовтні 2015 року ПП «Явір-Агросервіс» с.Поташня завершено будівництво
зернозберігаючого приміщення. Проектна потужність об’єкта 5,0 тис. тонн. Кошторисна
вартість об’єкта – 2,2 млн. грн. Створено 4 нових робочих місця.
На території району продовжується будівництво 3 магазинів, вартістю 4000,0 тис.грн..
Заплановано створити 25 нових робочих місць. Орієнтовний термін введення в експлуатацію
2016 рік.
ПрАТ “Лідер” (колишній завод “Цеоліт”) через відсутність фінансових вливань з метою
модернізації виробничих процесів, зупинило виробничу діяльність. Здійснюється пошук
інвестора для реалізації інвестиційного проекту – Впровадження нових технологій з фасування
рослинної олії. Інвестиційна пропозиція розміщена в Каталозі інвестиційних пропозицій
Вінницької області.
З метою залучення додаткових коштів територіальні громади району разом з
зацікавленими організаціями та установами приймають участь у міжнародних та вітчизняних
конкурсах і грантових програмах.
Чотири територіальні громади району стали переможцями дванадцятого обласного
конкурсу проектів розвитку територіальних громад. Красносільська, Устянська, Ставківська та
Серединська сільські ради успішно завершили реалізацію проектів.
На реалізацію проектів витрачено 634,9 тис.грн., в т.ч. з обласного бюджету залучено 215,0 тис. грн., з районного бюджету – 115,0 тис.грн., з місцевих бюджетів сільських рад - 186,9
тис.грн., організації-партнери – 118,0 тис.грн.
Бершадська районна рада спільно із партнерами — Унгенською районною радою
(Республіка Молдова) подали проект “Відродження сільського туризму в регіоні Унгени Бершадь - спільне рішення для розвитку сільської місцевості” на конкурс по Програмі
територіального співробітництва країн Східного партнерства «Україна-Молдова». Вартість
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проекту 167,9 тис. євро, в тому числі: 150,7 тис. євро — з бюджету конкурсу, 11,1 тис. євро
— співфінансування з молдавської сторони, 6,1 тис. євро — співфінансування з бюджету
району. Станом на звітну дату результати конкурсу не надходили.
Баланівська сільська рада прийняла участь у конкурсі «Польська допомога 2016»,
який
оголосило Міністерство закордонних справ Польщі. Результати конкурсу
буде
оголошено у 1 кварталі 2016 року.
Флоринська та Красносільська сільські громади подавали заявку на участь у конкурсі
оголошеному Фондом «Монсанто». Красносільська сільська громада також подавала заявку на
конкурс грантів по мікропроектних пропозиціях від Посольства Німеччини в м.Києві.
- Реформування житлово- комунального господарства:
В районі постійно вживаються заходи щодо погашення заборгованості за спожитий газ,
електроенергію та теплоносії підприємствами, установами, організаціями. На даний час
установами та організаціями, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів, розрахунки
за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги проведено вчасно та в повному
обсязі. Серед населення організовано роз’яснювальну роботу через місцеві засоби масової
інформації де постійно друкуються статті про необхідність оплати за надані послуги. В під’їздах
будинків на дошках об’яв розміщуються списки боржників. Подаються позовні заяви до суду.
Підняття тарифів на житлово-комунальні послуги в районі є економічно обгрунтованим .
Виконкомом Бершадської міської ради прийнято рішення №7 від 22.01.2015 року щодо
коригування тарифів на послуги теплопостачання КП «Бершадське житлово-комунальне
господарство». Дане рішення набрало чинності з 01.02.2015 року.
Виконкомом Бершадської міської ради прийнято рішення №21 від 22.04.2015 року щодо
коригування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення ДП «Бершадьводоканал» КП
«Вінницяводоканал». Дане рішення набрало чинності з 01.05.2015 року.
Станом на 01.01.2016 р. рівень сплати за ЖКГ послуги населенням за січень –листопад
2015 року становить 101,4%, заборгованість станом на 01.01.2016 - 2 357,0 тис.грн.
Заборгованість бюджетних організацій за спожиті послуги станом на 01.01.2016 року
становить : за водопостачання та водовідведення - 5,1 тис.грн, за теплопостачання - 164.499
тис.грн.
На виконання постанови КМУ від 04.06.2015 року № 375 «Питання погашення в 2015
році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої
води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялись
,транспортувались та постачались населенню» , на засіданні районної комісії з питань
погашення заборгованості підприємств тепло-водопостачання та водовідведення від 12.06.2015
року , узгоджено обсяг заборгованості ДП «Бершадьводоканал» КП «Вінницяоблводоканал»
4 000 , 822 тис. грн. та КП «Бершадське ЖКГ» 994, 091 тис. грн . На даний час проведено
погашення заборгованості по КП «Бершадське ЖКГ» на суму 845 ,729 тис.грн. та укладено
договори на погашення заборгованості в сумі 55 ,485 тис. грн., залишок заборгованості на яку
ще не укладено договір 92 ,877 тис.
грн.,
по ДП «Бершадьводоканал» КП
«Вінницяоблводоканал» проведено проплату в сумі 222,5 тис.грн. та укладено договори на
суму 191,2 тис.грн.
Проводилася робота по благоустрою населених пунктів. Здійснювався поточний ремонт
доріг, оплата та ремонт вуличного освітлення, вивезення сміття, впорядковувались дороги та
придорожні смуги, місця масового перебування та відпочинку людей, прилеглі території
загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів, охорони здоров'я, будинків культури та
клубів, території парків та скверів, кладовища, пам′ятники та братські могили. В звітному
періоді на благоустрій витрачено 1923,2 тис. грн. бюджетних коштів.
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В 2015 році з місцевих бюджетів району було передбачено видатки на ремонт
та утримання доріг комунальної власності в населених пунктах в сумі 9853,4 тис.грн., в т.ч. на
поточні видатки – 3142,8 тис.грн., на капітальні – 6710,6 тис.грн.
Станом на 01.01.2016 використано кошти в сумі 8118,2 тис.грн. в т.ч. на поточні видатки –
2236,4 тис.грн., на капітальні - 5881,8 тис.грн..
Поточний ремонт доріг проведено в громадах – м. Бершадь – 16,8 тис.грн., Баланівка –
7,9 тис.грн. Війтівка – 378,0 тис.грн. , Голдашівка – 28,1 тис.грн., Дяківка -87,8 тис.грн.,
Красносілка – 15,9 тис.грн. , Лісниче – 277,7 тис.грн. , Маньківка – 71,7 тис.грн. Михайлівка –
83,1 тис.грн. Осіївка – 111,7 тис.грн., Ставки – 27,0 тис.грн., Сумівка – 45,0 тис.грн. Флорино –
110,9 тис.грн., Чернятка – 16,9 тис.грн.. Яланець – 278,8 тис.грн., В.Киріївка -28,1 тис.грн.,
Кидрасівка – 2,0 тис.грн. П’ятківка- 68,3 тис.грн., Серебрія- 450,8 тис.грн., Тирлівка- 16,6
тис.грн., Шляхова- 86,0 тис.грн.
Капітальний ремонт здійснювали в м.Бершадь 2 885,7 тис.грн. ( в т.ч. на завершення
вул.Миколаєнко 1860,0 тис.грн.), селах Джулинка – 1457,1 тис.грн. та Яланець – 270,6 тис.грн.,
Баланівка – 1298,5 тис.грн..
Також проводилася робота по залученню коштів місцевих бюджетів та позабюджетних
коштів на співфінансування ремонту доріг загального користування.
Із сільських бюджетів залучено по:
- Війтівській сільській раді — 100,00 тис.грн.,
- Серебрійській сільській раді — 455,0 тис.грн.,
- Тирлівській сільській раді — 16,0 тис.грн.,
- Яланецькій сільській раді — 79,6 тис.грн.
- В.Киріївська сільській раді – 28,0 тис.грн
За кошти сільськогосподарських підприємств проведено ремонт доріг загального значення
:
- на території Джулинської сільської ради - на суму 32,0 тис.грн.
- по с.Крушинівка на суму — 100,0 тис.грн.
- по Шляхівської сільської ради – 220,8 тис.грн.,
- по Устянської сільської ради – 116,0 тис.грн.
Всі населені пункти району забезпечені послугами автомобільного транспорту. Сільські
населенні пункти району забезпечені автобусним сполученням, перевезення здійснюються
ТОВ Бершадське АТП та приватними перевізниками.
Протягом 2015 року з метою економії коштів на більшості підприємств, в житлово –
комунальній галузі, бюджетній сфері впроваджувались заходи з енергозбереження .
Всього в районі замінено 289 вікон та 43 дверей на енергозберігаючі, в тому числі 38
вікон та 20 дверей в ДНЗ, 138 вікон та 12 дверей у ЗОШ та 113 вікон і 11 дверей в закладах
охорони здоров′я .
З метою зменшення споживання природного газу завершено роботи по переведенню
котелень Шляхівської та Красносільської ЗОШ на альтернативні види палива - встановлено
модульні котельні (котли виробництва Барського машинобудівного заводу).
Проведено ремонт системи опалення із заміною газового котла на твердопаливний в
М’якохідській АЗПСМ на суму 94,7 тис. грн. (районний бюджет - 80,0 тис.грн., спонсорські
кошти - 15,7 тис.грн.).
У третьому кварталі 2015 року СТОВ «Лан» села Маньківка реалізувало інвестиційний
проект по переведенню сушарки з газу на альтернативний вид палива (солому). Вартість
проекту 2млн.грн. Економія природнього газу з періоду реалізації проекту складає 28 тис.м.куб.
У 2015 році до районного бюджету на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій у Бершадському районі надійшло коштів субвенції з
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державного бюджету в сумі 10321,6 тис. грн., з яких використано 9622,829 тис.грн. Завдяки
додатково залученим коштам реалізовано ряд проектів на території району: капітальні ремонти
доріг по вул.Миколаєнка в м.Бершадь, по вул.Набережній в с.Баланівка, по вул .Світанковій в
с.Джулинка; капітальний ремонт тротуару по вул.Леніна в м.Бершадь; проведено капітальні
ремонти в ДНЗ «Сонечко» ясла-садок» та ДНЗ «Малятко» м.Бершадь( приміщення, покрівля,
котельня);встановлено модульні котельні в Пятківській, Устянській , Красносільській та
Шляхівській ЗОШ І-ІІІ ступенів; побудовано артезіанську свердловину для водопостачання КП
«Бершадьринок» м.Бершадь.Залишок невикористаних коштів в сумі 698,77 тис. грн. повернуто
до державного бюджету.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 року № 766-р
району профінансовано 756,5 тис.грн. на реалізацію проектів за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку - будівництво артезіанської свердловини в с. Флорино (408,0
тис.грн.) та реконструкція водогону по вул. Будкевича в м. Бершадь (348,5 тис.грн.).
- Розвиток туристичної галузі:
Здійснено поширення інформації про Бершадський район та його туристичні
можливості на туристичному ринку шляхом регулярної участі у обласних та районних
туристичних виставках.
З метою активізації розвитку внутрішнього в’їзного туризму розроблено туристичні
маршрути Бершадщини «Стежками рідного краю»:
Маршрут № 1 «Музеї Бершадщини»:
Бершадський районний краєзнавчий музей;
Народний музей с.Баланівка;
Музей культури села та галерея П.Колісника в с.Поташня;
Громадський музей композитора Р.Скалецького с.Михайлівка.
Маршрут № 2 «Природа рідного краю»:
Заказник загальнодержавного значення урочище «Устянська дача»;
Заказники місцевого значення – Крушинівський та Сумівський;
Пам’ятки природи місцевого значення : Дуб-велетень(міський парк), Сумівська
дубина (Сумівське лісництво) по узбережжю річки Буг.
Маршрут №3 «Шляхами визволення» Тернівка-Джулинка-Берізки-Бершадські-Бершадь:
Хутір Партизанський (Осіївка).
Маршрут №4 «Об’єкти культурної спадщини Бершадщини»:
Бершадський Преображенський монастир (с.Флорине);
Храм в честь Покрови Пресвятої Богородиці (Пилипонівка);
Синагога (м.Бершадь);
Костел Святого Станіслава (м.Бершадь).

Начальник відділу економічного розвитку

В.В.Русначенко

