ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
колегії районної державної адміністрації
від ____ січня 2017 року
Про реалізацію пріоритетів Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Бершадського району в 2016 році та завдання на 2017 рік
Підводячи підсумки соціально-економічного та культурного розвитку
району в 2016 році слід зазначити, що робота структурних підрозділів районної
державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування була спрямована на виконання основних
завдань, визначених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку
Бершадського району на 2016 рік та Стратегією економічного і соціального
розвитку Бершадського району до 2020 року.
Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами району в 2016 році
склав більше 229,0 млн.грн., в розрахунку на одного жителя це становить 3811
гривень.
Підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування
району освоєно 110,1 млн. грн. капітальних інвестицій, що в 1,5 рази більше 2015
року.
7 проектів територіальних громад району визнані переможцями 13-го
обласного конкурсу проектів розвитку. На реалізацію проектів-переможців з усіх
джерел мобілізовано більше 1,7 млн. грн.
На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку в район
надійшло майже 6,8 млн. грн. субвенції з державного бюджету. Співфінансування із
районного, міського та сільських бюджетів склало майже 1,2 млн.грн. Загальна
вартість освоєних коштів 8,0 млн.грн.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку району склав 490 тис. дол. США.
Обсяги експорту товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності склали
3,1 млн. дол. США, імпорту — 0,6 млн. дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі
позитивне і складає 2,5 млн. дол. США.
Вантажним автотранспортом перевезено 137,1 тис. тонн вантажів, що на
17,4% більше 2015р., пасажирським - 460 тис. пасажирів (+1,2%).
На ремонт та утримання доріг комунальної власності в населених пунктах
використано більше 5,6 млн. грн., на дороги загального користування - майже 8,3
млн.грн.
В торговій мережі району реалізовано товарів на 71,0 млн. грн. Суб’єктами
господарювання надано нефінансових послуг на суму майже 30,0 млн. грн., у тому
числі населенню – 12,5 млн. грн.
Протягом 2016 року з метою економії коштів здійснювалися енергозберігаючі
заходи та впроваджувалися відповідні технології на більшості підприємств, в
житлово – комунальній галузі, закладах бюджетної сфери. Це модернізація
котелень, заміна теплових мереж, придбання нових котлів, заміна віконних та
дверних блоків, реконструкція вуличного освітлення тощо.
В малому бізнесі діючими є 2481 суб’єкти малого і середнього
підприємництва - це 307 юридичних осіб та 2174 фізичних осіб.

Центром надання адміністративних послуг надано 9107 послуг, що на 15 %
більше ніж у 2015 році.
Агропромисловий комплекс є основою економіки району та зайнятості
населення.
В аграрній галузі сформована оптимальна структура посівних площ, як
наслідок за обсягами виробництва сільськогосподарської продукції, район
знаходиться на перших позиціях в області.
За 2016 рік вироблено продукції сільського господарства на 1003,2 тис. грн.
(зростання становить 111,4 % до минулого року).
Отримано валовий збір зернових в обсязі біля 302 тисяч тонн при середній
урожайності 59,2 ц/га.
За рахунок підвищення продуктивності худоби досягнуто позитивних
результатів в розвитку галузі тваринництва. Поголів’я ВРХ становить 3404 голів, в
тому числі 1480 корів. Збільшено поголів’я свиней проти відповідного періоду
минулого року на 103 % або на 415 голів і становить 12 671 голів.
Надоєно 9 641 тонну молока, що становить 5718 кг. молока на корову (+336
кг.в порівнянні з минулим роком).
Станом на 1 січня 2017 року середня закупівельна ціна на молоко базисної
жирності від господарств населення – 4,86 грн/кг, від сільгосппідприємств –8,33
грн/кг.
Матеріально-технічну базу сільськогосподарських підприємств оновлено на
37 одиниць загальною сумою понад 42 млн. грн.
Жителям району в повному обсязі виплачено орендну плату за землю, сума
якої становила 62 056,625 тис.грн., в повному обсязі виплачено орендну плату за
майнові паї, (133,2 тис.грн.). Виплату орендної плати завершено до 31.12.2016
року.
Районною державною адміністрацією протягом звітного періоду проводилася
робота на забезпечення виконання місцевих бюджетів по доходах та видатках,
ефективного використання коштів загального і спеціального фондів бюджету.
Так, до загального фонду бюджету району протягом 2016 року надійшло
108367,6 тис. грн.власних і закріплених доходів, що становить 126,2 % до
уточненого плану.
До районного бюджету поступило 49820,2 тис.грн, або 132,4 % до
запланованого показника.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до
загального фонду бюджету району збільшилися на 33705,3 тис.грн, або 45,1 %.
Забезпечено виконання дохідної частини бюджету 29 місцевими бюджетами
району.
Одним з найважливіших показників добробуту населення є рівень оплати
праці.
За оперативними даними середній розмір номінальної заробітної плати
штатного працівника в районі за листопад місяць 2016 року становив 3523,1 грн., що
на 22% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року (2884,3грн.). В
тому числі в сільському господарстві її розмір складав 3350,8 грн., що на 24,6%
більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року (2688,4 грн.).
На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 6
членів сімей загиблих військовослужбовців, 397 учасників бойових дій, 8 інвалідів

війни які користуються пільгами відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
З метою соціального захисту сімей з дітьми та малозабезпечених сімей,
інвалідів з дитинства та дітей – інвалідів у 2016 році на соціальні виплати
використано коштів на суму 72813,9 тис. грн., що на 10303,1 тис. грн. більше в
порівнянні з 2015 роком (62510,8 тис. грн.)
В зв’язку із зростанням тарифів та збільшенням ціни на тверде паливо,
скраплений газ, на оплату житлово-комунальних послуг для захисту найбільш
вразливих малозахищених категорій населення до органу соціального захисту
населення за призначенням житлової субсидії звернулось 21827 домогосподарств в
2015 році – 16619 домогосподарств, що на 5208 домогосподарств більше, ніж в 2015
році.
Протягом 2016 року районною державною адміністрацією проводилась
значна робота щодо покращення обороноздатності держави. В районі організовано
проведено весняний та осінній призови на строкову військову службу, реалізовано
заходи щодо популяризації військової служби за контрактом. Покращився стан з
організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в
органах місцевого самоврядування, в установах, організаціях та підприємствах.
Пріоритетним напрямком роботи органів державної виконавчої влади та
місцевого самоврядування протягом звітного періоду було зміцнення матеріальнотехнічної бази закладів медицини, освіти, культури, поліпшення рівня надання
відповідних послуг.
Зокрема, облаштовувались робочі місця медиків, поновлювалось обладнання,
створювались комфортні умови для профілактики та лікування пацієнтів.
Медичні послуги населенню району надаються закладом первинного рівня до
якого входять 16 амбулаторій ЗПСМ, 19 ФАПів та 5 фельдшерських пунктів,
закладом вторинного рівня, що представлений в районі Бершадською окружною
лікарнею інтенсивного лікування та Бершадською станцією швидкої медичної
допомоги.
Основним завданням галузі освіти району було і залишається надання якісних
освітніх послуг. З цією метою в районі створюються належні умови для розвитку
дітей дошкільного та шкільного віку, забезпечуються максимальний доступ дітей до
освіти.
Функціонує 83 освітніх заклади: 38 дошкільних, 39 загальноосвітніх шкіл,
навчально-консультативний пункт на базі Бершадської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та 4
позашкільні заклади.
Протягом 2016 року понад тисячу учнів взяли участь у різноманітних
конкурсах, турнірах, олімпіадах районного, обласного, Всеукраїнського рівнів.
У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад в цьому році брали участь
близько 800 учнів. Переможцями та призерами районних олімпіад стали більше ніж
150 учнів, 51 учень визначений для участі у III (обласному) етапі.
Діяльність закладів культури району у 2016 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.

Мережа закладів культури Бершадського району становить 88 закладів
культури. Загальна сума витрат на зміцнення матеріально-технічної бази станом на
01.01.2017 року складає 2869,2тис. грн.
Райдержадміністрацією проводилась робота направлена на виконання
соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального
та правового захисту сім’ї, дітей, молоді та жінок, організації оздоровлення,
відпочинку і дозвілля, формування здорового способу життя дітей та молоді. Всі
діти, які перебувають в сімейних формах виховання, отримують передбачені
державою соціальні виплати в повному обсязі.
В районному бюджеті передбачено та використано кошти в сумі 296,8 тис.
грн. для оздоровлення дітей в стаціонарних закладах, 43,4 тис. грн. передбачено та
використано для відпочинку дітей в пришкільних таборах денного перебування.
Значна робота проводилась в галузі фізичної культура і спорту.
Функціонує 2 ДЮСШ де займається 513 учнів, які відвідують секції з грекоримської боротьби, футболу, веслування на байдарках і каное, легкої атлетики,
стрільби. Збережено ефективну систему проведення спортивних заходів, передусім
комплексних та багатоступеневих змагань; зростає кількість громадських
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, створюються приватні
структури для активного відпочинку, спортивні клуби різних форм власності;
активізується олімпійський, та неолімпійський спортивний рух. Спортсмени району
ставали не одноразовими переможцями
і призерами районних, обласних,
Всеукраїнських, Європейських і Світових чемпіонатів. В 2016 році проведено
районний огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання та спорту в
територіальних громадах району.
Заслухавши та обговоривши інформації колегія районної державної
адміністрації ВИРІШИЛА:
1. Інформації доповідачів “Про реалізацію пріоритетів Програми соціальноекономічного та культурного розвитку Бершадського району в 2016 році та завдання
на 2017 рік” взяти до відома.
2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації
ретельно проаналізувати підсумки виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Бершадського району в 2016 році, розглянути виконання
завдань, передбачених програмою на нарадах та вжити заходів щодо покращення
результатів в 2017 році.
3. Рекомендувати головам міської та сільських рад :
3.1. Спільно з відділом економічного розвитку, житлово-комунального
господарства та інфраструктури райдержадміністрації (Русначенко В.В.)
забезпечити підготовку проектів для участі в різноманітних грантових програмах та
конкурсах, в тому числі підготувати по 3 проекти від кожної громади на
чотирнадцятий обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад.
3.2. Спільно з управлінням праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації (Кушпела В.Я.) вжити конкретних заходів по виявленню
сімей, які перебувають в складних життєвих ситуаціях та одиноких громадян, які
потребують соціальної підтримки з боку держави.
3.4. Організувати та провести обстеження умов проживання, утримання та
виховання сімей, де є загроза вилучення дитини з біологічного середовища.

У випадках виявлення дітей, що опинились в складних життєвих обставинах,
невідкладно інформувати в установленому законодавством порядку службу у
справах дітей Бершадської райдержадміністрації.
3.5. Розглянути стан виконання заходів щодо профілактики та запобігання
дитячій бездоглядності, безпритульності та іншим негативним проявам в дитячому
середовищі.
3.6. не допускати порушення термінів постановки на квартирний облік дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло.
4. Відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства та
інфраструктури райдержадміністрації (Русначенко В.В.):
4.1. Сприяти стабілізації та нарощуванню обсягів промислового виробництва в
районі за рахунок освоєння нових видів продукції та впровадження
енергозберігаючих технологій.
4.2. Активізувати роботу щодо відновлення виробничої діяльності
непрацюючими або збитковими підприємствами шляхом залучення ефективних
власників, модернізації підприємств.
4.3. Здійснювати постійний аналіз стану забезпеченості жителів району
основною групою продовольчих товарів, забезпечити проведення моніторингу
споживчих цін на продовольчому ринку і в закладах торгівлі.
4.4. Сприяти залученню територіальними громадами коштів на розвиток
територій шляхом їх участі в різноманітних конкурсах та грантових програмах, які
реалізуються за рахунок обласного, районного і державного бюджетів та завдяки
міжнародній технічній допомозі.
4.5. Тримати на постійному контролі питання завершення опалювального
сезону 2016-2017 років та підготовку підприємств житлово-комунального
господарства та об'єктів соціальної сфери до роботи в опалювальний сезон 20172018 років.
4.6. Забезпечити виконання заходів з енергозбереження та впровадження
енергозберігаючих технологій у закладах бюджетної сфери та житловокомунального господарства, дооснащення газових котелень бюджетних закладів і
установ котлами на альтернативних видах палива.
5. Першому заступнику голови райдержадміністрації (Ольшевський В.Е.)
спільно з сектором надання адміністративних послуг райдержадміністрації (Швидка
Н.С.) взяти під особистий контроль:
5.1. Питання розширення переліку адміністративних послуг які надаються в
Центрі надання адміністративних послуг.
5.2. Забезпечення виконання вимог до приміщення Центру надання
адміністративних послуг в якому розміщується Центр, відповідно до Постанови
КМУ № 588 від 1 серпня 2013 року та проведення капітального ремонту
приміщення.
6. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
(Кушпела В.Я.):
6.1. Відповідно до вимог чинного законодавства здійснювати спільні з
спеціалістами Держпраці перевірки суб’єктів господарювання різних форм
власності з питань своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального
розміру оплати праці;

6.2. Спільно з членами районної робочої групи проводити вивчення стану
справ на підприємствах району щодо легалізації найманої праці, встановлювати
факти нелегального використання найманої праці, зокрема, виявлення працюючих
осіб без оформлення належним чином трудових відносин;
6.3. Забезпечити надання соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх
сімей, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема у
частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб;
6.4. Активізувати роботу уповноважених осіб сільських рад по виявленню
громадян, які не звертались до управління з питань призначення субсидії.
7. Головним розпорядникам бюджетних коштів, міському та сільським
головам вживати заходів щодо раціонального, ефективного та цільового
використання
бюджетних коштів по усіх напрямках видатків бюджетних установ
та закладів,
виконання заходів програм, які мають найбільш важливе значення
для жителів району.
8.Зобов’язати начальника фінансового управління райдержадміністрації
(Мазур Л.Й.) постійно проводити аналіз стану виконання місцевих бюджетів в
розрізі усіх видів податків та зборів.
9. Бершадському відділенню Гайсинської об’єднаної державної податкової
інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області, фінансовому управлінню
районної державної адміністрації, міському та сільським головам району:
9.1. Активізувати роботу щодо забезпечення виконання затверджених
планових показників у 2017 році та пошуку додаткових резервів збільшення
надходжень до місцевих бюджетів шляхом легалізації виплати заробітної плати та
недопущення виплати зарплати нижче встановленого державою мінімуму,
збільшення бази оподаткування суб’єктів господарювання.
9.2. Здійснювати постійний аналіз і доцільність надання органами місцевого
самоврядування пільг зі сплати податків і зборів до місцевих бюджетів. В разі
необґрунтованого надання, внести пропозиції відповідним радам щодо їх відміни.
9.3. Забезпечити надходження податку на доходи фізичних осіб найманих
працівників адекватно фонду оплати праці штатних працівників.
10. Керівникам бюджетних установ районного підпорядкування, міським,
сільським головам району:
10.1. Посилити контроль за дотриманням бюджетної дисципліни,
раціональним та ефективним використанням бюджетних коштів, забезпечити
жорсткий режим економії енергоресурсів у натуральних показниках.
10.2. Вжити додаткових заходів щодо забезпечення в повному обсязі
потреби на оплату праці працівників бюджетних установ, проведення розрахунків за
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та
послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
11. Керівникам організацій та установ району, головам міської та сільських
рад:
11.1 Забезпечити відповідно до вимог Постанови КМУ від 7 грудня 2016 р. №
921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних» в підпорядкованих організаціях та установах
ведення військового обліку військовозобов’язаних .
11.2 Сприяти районному військовому комісаріату у здійсненні його
безпосередньої роботи у мирний час та під час мобілізації.

12. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Благодир
Ю.А.):
12.1. Забезпечити контроль за якістю та своєчасністю проведення всіх
необхідних агротехнічних заходів в галузі рослинництва.
12.2. Тримати на постійному контролі питання відтворення та збереження
поголів’я всіх видів сільськогосподарських тварин, в тому числі корів, підвищення
їх продуктивності.
12.3. Активізувати роботу щодо поліпшення інвестиційної привабливості
підприємств агропромислового комплексу та пошуку інвесторів для модернізації
сільськогосподарського виробництва, особливо для подальшого розвитку
тваринництва, зокрема відродження не діючих комплексів по відгодівлі великої
рогатої худоби та свиней.
12.4. Вдосконалити роботу з сільськогосподарськими товаровиробниками
щодо прийняття участі в роботі оптових ринків агропродукції, спеціалізованих
аукціонів і ярмарків.
13. Відділу освіти райдержадміністрації (Тартачна О.М.):
13.1. Забезпечити належну підготовку та фінансове забезпечення дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів у 2017 році.
13.2. Продовжити роботу по формуванню оптимальної мережі навчальних
закладів з урахуванням економічних та фінансових можливостей, функціонування
освітніх округів.
13.3. Продовжити
впровадження інклюзивної освіти у дошкільних
навчальних закладах.
14. Відділу культури і туризму райдержадміністрації (Герасимчук Н.М.):
14.1. Здійснювати заходи по оновленню матеріально-технічної бази,
проводити поточні та капітальні ремонти закладів культури району.
14.2. Сприяти розвитку на території району сільського “зеленого туризму”.
14.3. Систематично поповнювати фонди бібліотек району книгами та
періодичними виданнями.
14.4. Реалізовувати заходи по збереженню історичних пам'яток та пам'яток
археології.
15. Комунальній установі «Бершадський районний центр первинної медикосанітарної допомоги» (Пікула І.Г.), Бершадській окружній лікарні інтенсивного
лікування (Брикуля Л.І.):
15.1. Продовжувати роботи по поліпшенню матеріально-технічної бази,
впровадженню енергозберігаючих заходів в закладах охорони здоров'я.
15.2. Забезпечити виконання районних програм спрямованих на збереження
здоров'я жителів району.
16. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Гронська О.А.):
16.1. Проаналізувати причини перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування в державних закладах ,вжити комплексних заходів щодо
влаштування їх в сімейні форми виховання.
16.2. Посилити контроль за станом утримання та виховання дітей в сім’ях
опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу.
16.3. Покращити взаємодію з районним центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді спрямованої на підбір кандидатів у прийомні батьки та батькивихователі.

16.4.

Забезпечувати в повному обсязі захист житлових та майнових прав

дітей.
16.5. Спільно з виконавчими комітетами Бершадської міської та сільських рад
організувати та провести обстеження умов проживання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих
обставинах.
17. Сектору сім’ї,молоді та спорту райдержадміністрації (Чорненька В.Д.):
17.1. Здійснювати організаційно-методичне керівництво і координацію роботи
інших структурних підрозділів районної державної адміністрації з організації
оздоровлення, змістовного відпочинку дітей та молоді району.
17.2. Організовувати та брати участь у проведенні конкурсів, виставок,
фестивалів творчості, інших заходів, спрямованих на підвищення культурноосвітнього рівня дітей та молоді.
17.3. Організовувати і проводити просвітницьку та роз’яснювальну роботу
серед членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім’ї.
17.4. Брати участь у проведенні Всеукраїнських акцій «Серце до серця»,
«Даруйте дітям радість» та в інших заходах.
17.5. Вжити заходів щодо збільшення кількості населення, що займаються
фізичною культурою та спортом .
17.6. Продовжувати роботу по збільшенню проведення в районі змагань з
різних видів спорту.
18. Доручити відділу економічного розвитку, житлово-комунального
господарства та інфраструктури райдержадміністрації (Русначенко В.В.) на основі
матеріалів колегії та з урахуванням обговорення, у тижневий термін підготувати
проект розпорядження голови райдержадміністрації з розглянутого питання.
19. Відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності і комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації (Гаврилишина Л.І.) висвітлити в
районній газеті
"Бершадський край" та на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації матеріали засідання колегії.

Голова колегії,
голова районної
державної адміністрації

І.Стефанцов

Перший заступник голови
райдержадміністрації

В.Ольшевський

Керівник апарату райдержадміністрації

Т. Гресько

