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БЕРШАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Бершадь
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45___

Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку
Бершадського району в 2017 році та основні завдання
і перспективи розвитку на 2018 рік
Протягом 2017 року районною державною адміністрацією спільно із
місцевими та територіальними органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування проводилася цілеспрямована робота із
забезпечення функціонування господарського комплексу Бершадщини та
вирішення проблемних питань в усіх сферах діяльності. Здійснювалась
реалізація завдань і положень Державної стратегії регіонального розвитку на
період до 2020 року, Стратегії збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області на період до 2020 року, Стратегії економічного і
соціального розвитку Бершадського району до 2020 року, пріоритетів
визначених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку
району на 2017 рік.
Основними показниками ефективності, результативності та якості
діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів
господарювання всіх форм власності, підприємницьких структур у минулому
році, що характеризують економічний та соціальний розвиток району є:
- зростання надходжень до зведеного бюджету на 47,6%, у тому числі
до бюджету району - на 36,3%;
- надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого
підприємництва збільшилися на 62,6%;
- збільшення обсягів реалізації промислової продукції в 1,7 разів;
- зростання номінальної середньомісячної заробітної плати на 76,0 %;
- зростання середньомісячного розміру пенсій на 24,2 %;
- збільшення товарообороту на 40,0 %;
- збільшення обсягу послуг на 29,4 %;
- збільшення обсягів капітальних інвестицій в 2,1 рази;
- збільшення обсягів експорту на 16,9%;

2
Бершадська районна державна адміністрація

До розпорядження № 45__
січня 2018
від « 31 _»

р.

- збільшення обсягів виробництва м’яса в 2,0 рази;
- збільшення кількість надання адміністративних послуг через ЦНАП
майже в 2,0 рази;
- економія бюджетних коштів за результатами проведення закупівель
через Pro Zorro становить 3,0 млн. грн., з яких майже 1,7 млн. грн., або 57,0%
по допорогових закупівлях;
- залучення субвенцій на соціально-економічний розвиток територій
населених пунктів району становить 16,1 млн. грн.
Значна робота в 2017 році проведена з реалізації державної політики з
питань оборонної роботи, дотримання законності, правопорядку, захисту
прав і свобод громадян, виконання відповідних завдань Президента, Уряду
України.
Забезпечено належний соціальний супровід учасникам бойових дій на
Сході України, пораненим. Особлива увага приділялась сім’ям та родинам
загиблих у ході проведення АТО.
Основними складовими реального сектору економіки є аграрний,
промисловий сектори, малий та середній бізнес.
Сільськогосподарськими підприємствами вироблено валової продукції
в порівняльних цінах на 434,4 млн. грн., у тому числі: в галузі рослинництва
– 369,4 млн. грн., в тваринництві - 65,0 млн. грн.
Промисловими підприємствами реалізовано товарної продукції на суму
350,6 млн. грн. у діючих цінах, що більше відповідного періоду 2016 року на
25,0%.
У малому бізнесі задіяно 43,0% усього зайнятого економічною
діяльністю населення району. Суб’єкти малого підприємництва забезпечують
зайнятість 2,9 тис. чоловік. До місцевого бюджету від суб’єктів малого
підприємництва надійшло 35,3 млн. грн., що складає 32% до загальної суми
надходжень. Обсяги податків до бюджетів усіх рівнів становлять 69,1 млн.
грн. або 33,8% до загального показника.
Підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел
фінансування освоєно 228,7 млн. грн. капітальних інвестицій, що в 2,1 рази
більше відповідного періоду минулого року
Ефективним шляхом розвитку територій населених пунктів є участь
органів місцевого самоврядування, громадських організацій у конкурсах та
грантах. На обласний конкурс підготовлено 48 проектних пропозиції.
Переможцями визнано 17 проектів, загальна вартість яких 5,1 млн. грн.
За рахунок районного конкурсу додатково в розвиток територій
залучено понад 1,0 млн. грн.
Проводилася робота з благоустрою населених пунктів. Здійснювався
поточний ремонт доріг, розбудова мереж вуличного освітлення, вивезення
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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 2017 році на благоустрій витрачено 7,5 млн. грн., з них
бюджетних коштів – майже 6,2 млн. грн.
На утримання доріг комунальної власності в 2017 році використано
4,2 млн. грн.
На дорогах загального користування виконано ремонтних робіт на 11,6
млн. грн., в тому числі за рахунок коштів філії райавтодору 10,2 млн. грн.,
програми реконструкції ремонту та експлуатаційного утримання
автомобільних доріг - 571,2 тис. грн., місцевих бюджетів у вигляді
співфінансування – 765,60 тис. грн.
У бюджетних установах району впроваджено заходів з
енергозбереження на 1,3 млн. грн.
У 2017 році за державною програмою «теплі кредити» 227 жителів
району отримали кредити на загальну суму 7,4 млн. грн. Відшкодовано
відсотків за кредитами відповідно до районної програми на 12,8 тис. грн.
На обліку в управлінні соціальної та молодіжної політики перебуває
30270 одержувачів різних видів допомог, компенсацій та субсидій.
З початку року на соціальні виплати використано коштів на суму 73,6
млн. грн.
114 внутрішньо переміщеним сім’ям виплачено грошової допомоги на
780,6 тис. грн.
За субсидіями в минулому році звернулось 26837 осіб. Загальні обсяги
отриманих субсидій становлять 62,3 млн. грн.
Середній розмір пенсійної виплати на одного пенсіонера дорівнює
1829,62 грн., що на 24,2 % більше, ніж у минулому році. Виплачено пенсій
на 328,1 млн. грн.
Розмір середньомісячної заробітної плати зріс на 62,3% у порівнянні з
відповідним періодом минулого року та склав 5489,0 грн.
У 2017 році впроваджувались заходи з підвищення якості та
ефективності освіти, розвитку спорту, підтримки сім’ї, дітей та молоді.
Матеріально-технічну базу дошкільних закладів покращено на 525,3
тис. грн. Усього на підтримку та розвиток дошкільних навчальних закладів
спрямовано 2,9 млн. грн.
Обсяги фінансування спортивних змагань, заходів становлять 392,0
тис. грн. Усього у фізкультурно-оздоровчих заходах та спортивних змаганнях
прийняло участь більше півтора тисячі осіб.
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У результаті активізації роботи з організації інклюзивного навчання у
11 закладах для 17 особливих діток функціонують інклюзивні класи.
Відповідно до програми «Шкільний автобус» закуплено сучасний
автобус для Флоринської ЗОШ І-ІІІ ступенів, залучено 556,3 тис. грн. з
місцевого та 1,1 млн. грн. з державного бюджетів.
Винесено в п’яти загальноосвітніх школах котельні з підвальних
приміщень. Вартість робіт становить понад 6,0 млн. грн.
У 2017 році за всіма джерелами фінансування для покращення
матеріально-технічної бази шкільних закладів затрачено більше 14,0 млн.
грн.
Постійно здійснювався контроль за умовами проживання та виховання
дітей що опинились у складних життєвих обставинах, виявлялись причини і
умови, що сприяють негативному впливу на них, на їх виховання і
утримання, надавались рекомендації щодо взаємодії місцевих органів влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій у
вирішенні питань соціального захисту та запобіганню дитячій
бездоглядності.
Для забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування впорядкованим соціальним житлом придбано два
житлових будинки загальною вартістю 1 млн. 215 тис. грн. На обліку в
Бершадському РЦ СССДМ знаходяться 182 сім’ї, що перебувають у
складних життєвих обставинах, в яких виховується 450 дітей. 98 сімей
перебувають під соціальним супроводом. Центром охоплено індивідуальною
соціальною роботою 121 дитину з функціональними обмеженнями.
У 2017 році продовжувалась робота з розвитку сімейної медицини як
основи забезпечення профілактичної спрямованості охорони здоров’я.
Матеріально-технічну базу первинного медичного рівня покращено на 207,5
тис. грн. За програмою доступні ліки жителів району забезпечено ліками
майже на 1,3 млн. грн.
На первинному медичному рівні за рахунок відповідних районних
програм використано 829,3 тис. грн.
У минулому році суттєво вдосконалено роботу Бершадської окружної
лікарні інтенсивного лікування. На покращення матеріального забезпечення,
проведення поточних ремонтів, реконструкцій витрачено 9,1 млн. грн.
На вторинному медичному рівні за рахунок відповідних районних
програм використано 3,4 млн. грн.
Діяльність закладів культури району у 2017 році була направлена на
реалізацію основних заходів обласних та районних галузевих програм,
спрямованих на вирішення першочергових завдань щодо забезпечення умов
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ефективної роботи закладів культури району, збереження культурнодозвіллєвої та туристичної інфраструктури.
Завдяки раціональному використанню коштів вдалося поліпшити
матеріально-технічну базу закладів культури району на 1,6 млн. грн.
Клубними закладами проведено 4600 культурно-масових заходів, з них 800
для дітей і молоді в рамках соціально-патріотичного виховання.
Протягом минулого року велася активна робота з реалізації заходів з
розбудови громадянського суспільства, системно та послідовно
забезпечувалось висвітлення діяльності органів місцевої виконавчої влади,
публікувалися офіційні повідомлення, інформації про суспільно-політичне,
соціально-економічне та культурне життя району в районній газеті
«Бершадський край» та на офіційному веб-сайті Бершадської районної
державної адміністрації.
Підсумки соціально-економічного розвитку району засвідчують, що
реалізація структурними підрозділами райдержадміністрації, керівниками та
власниками підприємств, програмних завдань та пріоритетів у 2017 році
забезпечують належний економічний, соціальний та культурний розвитку
району.
Відповідно до статей 13, 17 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», з метою розв'язання наявних проблем та забезпечення
подальшого економічного і соціального розвитку району:
1. Керівникам структурних підрозділів районної державної
адміністрації проаналізувати підсумки виконання Програми соціальноекономічного та культурного розвитку Бершадського району в 2017 році,
розглянути виконання завдань, передбачених програмою на нарадах та вжити
заходів щодо покращення результатів у 2018 році.
Термін: до 01 квітня 2018 року
2. Управлінню агропромислового
райдержадміністрації (Цимбалюк С. Ф.):

та

економічного

розвитку

2.1. Забезпечити контроль за якістю та своєчасністю проведення всіх
необхідних агротехнічних заходів у галузі рослинництва.
Термін: постійно
2.2. Тримати на постійному контролі питання відтворення та
збереження поголів’я всіх видів сільськогосподарських тварин, у тому числі
корів, підвищення їх продуктивності.
Термін: постійно
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2.3.
Активізувати
роботу щодо поліпшення
інвестиційної
привабливості підприємств агропромислового комплексу та пошуку
інвесторів для модернізації сільськогосподарського виробництва, особливо
для подальшого розвитку тваринництва, зокрема відродження недіючих
комплексів з відгодівлі великої рогатої худоби та свиней.
Термін: постійно
2.4. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу та вжити
відповідних організаційних заходів щодо підготовки міською, сільськими
радами та ОТГ проектів для участі в різноманітних грантових програмах та
конкурсах, у тому числі підготувати по 2 проекти від кожної громади та по 6
проектів від ОТГ на п’ятнадцятий обласний конкурс проектів розвитку
територіальних громад.
Термін: до 28 лютого 2018 року
2.5. Забезпечити виконання передбачених на 2018 рік заходів із
розвитку альтернативної енергетики та підтримку впровадження
енергозберігаючих технологій у закладах бюджетної сфери та житловокомунального господарства.
Термін: протягом року
2.6. Здійснювати якісний супровід реалізації інвестиційних проектів.
Активізувати роботу із створення умов для залучення інвестиційних
ресурсів.
Термін: постійно
2.7. У повному обсязі забезпечити реалізацію заходів та завдань,
визначених районною програмою поводження з ТПВ. Вжити організаційних
заходів із створення системи сортування, повного збирання, утилізації,
переробки побутових відходів.
Термін: протягом року
2.8. Сприяти участі підприємств району у виставково-інформаційних
заходах.
Термін: постійно
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2.9. Готувати пропозиції до фінансування та здійснювати супровід
реалізації проектів з будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів
соціально-культурного, житлово-комунального призначення та доріг.
Термін: постійно
2.10. Сформувати перелік проектів та підготувати матеріали щодо
фінансування таких за рахунок коштів ДФРР у 2019 році.
Термін: до 01 травня 2018 року
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Мазур Л. Й.):
3.1. Постійно проводити аналіз стану виконання місцевих бюджетів у
розрізі усіх видів податків та зборів.
Термін: постійно
3.2. Відпрацьовувати додаткові резерви збільшення надходжень до
місцевих бюджетів. Надавати пропозиції міській, сільським радам щодо
впровадження відповідних заходів на рівні територіальних громад.
Термін: постійно
3.3. Забезпечити контроль за головними розпорядниками бюджетних
коштів, міським та сільськими головами 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.
Термін: постійно
4.
Відділу
з
питань
надання
райдержадміністрації (Лещенко Н. П.):

адміністративних

послуг

4.1. Вживати додаткових заходів щодо суттєвого покращення
організації роботи відділу та рівня надання адміністративних послуг.
Термін: постійно
4.2. Продовжити роботу з матеріально-технічного забезпечення центру
надання адміністративних послуг.
Термін: постійно
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5. Сектору з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи райдержадміністрації (Письменюк О. П.):
5.1. Забезпечити належну взаємодію органів поліції та громадських
формувань в напрямку збереження громадської безпеки та порядку.
Термін: постійно
5.2. Організувати навчання з питань цивільного захисту відповідно до
прийнятих розпорядчих документів та доведених завдань на 2018 рік.
Термін: постійно
5.3. Завершити інвентаризацію захисних споруд.
Термін: IV квартал 2018 року
5.4. Розробити проект комплексної програми з цивільного захисту та
запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та подати на розгляд і
затвердження районній раді.
Термін: II квартал 2018 року
5.5. Завершити
використання.

утилізацію

отрутохімікатів,

непридатних

для

Термін: IV квартал 2018 року
6. Управлінню соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації
(Гаврилишина Л. І.):
6.1. Забезпечити соціальний захист найбільш вразливих верств
населення, особливо учасників АТО, тимчасово переміщених осіб та членів
їх родин.
Термін: постійно
6.2. Здійснювати контроль за дотриманням норм чинного
законодавства про працю в сфері соціально-трудових відносин.
Термін: постійно
6.3. Суттєво вдосконалити роботу в напрямку реалізації державної
політики з питань сім’ї, дітей та молоді.
Термін: постійно
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6.4. Своєчасно здійснювати призначення субсидій та проводити їх
перерахунок. Постійно інформувати населення про зміни в законодавстві
стосовно порядку призначення та виплат субсидій.
Термін: постійно
7. Відділу освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації
(Тартачна О.М.):
7.1. Вживати заходів щодо вдосконалення системи патріотичного
виховання дітей та молоді.
Термін: постійно
7.2. Підвищувати рівень підтримки
просвітницьких центрів на базі закладів освіти.

діяльності

екологічно-

Термін: постійно
7.3. Забезпечувати подальшу реалізацію заходів з формування
оптимальної мережі навчальних закладів району та підвищення рівня якості
освіти.
Термін: постійно
7.4. Здійснювати зміцнення матеріально-технічної бази навчальних
закладів.
Термін: постійно
7.5. Впроваджувати заходи з енергозбереження.
Термін: постійно
8. Відділу культури і туризму райдержадміністрації (Герасимчук Н.М.):
8.1. Проводити системну
археологічної спадщини в районі.

роботу

із

збереження

культурно-

Термін: постійно
8.2. Працювати над питанням підтримки та розвитку закладів культури.
Термін: постійно
8.3. Здійснювати впровадження заходів з енергозбереження.
Термін: постійно
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8.4.Забезпечити розроблення та впровадження нових туристичних
маршрутів.
Термін: постійно
8.5. Здійснювати організацію та сприяти участі колективів галузі
культури в обласних, державних та міжнародних заходах, конкурсах,
фестивалях.
Термін: постійно
9. Комунальній установі «Бершадський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» (Пікула І.Г.), Бершадській окружній лікарні
інтенсивного лікування (Брикуля Л.І.):
9.1. Продовжувати роботу з поліпшення матеріально-технічної бази,
впровадження енергозберігаючих заходів у лікувально-профілактичних
закладах галузі охорони здоров'я.
Термін: постійно
9.2. Забезпечити виконання районних програм, спрямованих на
збереження здоров'я жителів району.
Термін: постійно
9.3. Активно застосовувати стимули та заохочення, спрямованих на
підвищення престижності медичного працівника.
Термін: постійно
10. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Гронська О.А.),
районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
райдержадміністрації (Кубко Т. В.):
10.1. Здійснювати в повному обсязі захист житлових та майнових прав
дітей.
Термін: постійно
10.2. Забезпечувати належну увагу дітям, які перебувають у складних
життєвих обставинах, дітям, які залишились без батьківського піклування та
сиротам.
Термін: постійно
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10.3. Вживати дієвих заходів щодо розвитку та розширення мережі
альтернативних форм сімейного виховання.
Термін: постійно
11. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним
підрозділам центральних органів виконавчої влади, міському та сільським
головам, головам ОТГ про стан виконання відповідних пунктів цього
розпорядження інформувати управління агропромислового та економічного
розвитку райдержадміністрації для узагальнення щоквартально до 15 числа
місяця наступного за звітним кварталом.
12. Управлінню агропромислового та економічного розвитку
райдержадміністрації (Цимбалюк С.Ф.) інформувати відділ діловодства,
організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату районної
державної адміністрації щоквартально до 20 числа місяця наступного за
звітним кварталом.
13. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації від 01 лютого 2017 року № 39 «Про реалізацію
пріоритетів Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Бершадського району в 2016 році та завдання на 2017 рік».
14. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник голови
районної державної адміністрації

В.Ольшевський

