ПРОТОКОЛ№1
засідання постійної комісії районної ради з питань законності, захисту
прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та
європейської інтеграції
від 16 грудня 2015 року
Присутні:
Голова постійної комісії
Члени комісії:

Тарасова В.П.
Козлик О.В.
Дядя А.Ф.
Правороцький Ф. С.
Бобкова О. М.

Запрошені:
Швець В.А. – заступник голови районної ради;
Струсь О.М. – юрист районної ради
Школьна Л.В. – начальник відділу державної
реєстрації речових прав реєстраційної служби Іллінецького району
управління юстиції
Порядок денний:
1. Про обрання заступника голови постійної комісії районної з питань
законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту
та європейської інтеграції
.
2. Про обрання секретаря постійної комісії районної з питань законності,
захисту прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та
європейської інтеграції.
3. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Іллінецького
району за 2015 рік та затвердження Програми економічного і соціального
розвитку Іллінецького району на 2016 рік.
4. Про затвердження складу міжвідомчої координаційно - методичної ради з
правової освіти населення.
СЛУХАЛИ: 1. Про обрання заступника голови постійної комісії районної з
питань законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності і етики,
регламенту та європейської інтеграції.
Інформувала: Тарасова В.П.– голова постійної комісії.
Внесла пропозицію обрати заступником голови постійної комісії з питань
законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту
та європейської інтеграції депутата районної ради 7 скликання Дядю Анатолія
Феодосійовича.

ВИРІШИЛИ: Відповідно до результатів голосування обрати заступником
голови постійної комісії з питань законності, захисту прав громадян,
депутатської діяльності і етики, регламенту та європейської інтеграції депутата
районної ради 7 скликання Дядю Анатолія Феодосійовича.
СЛУХАЛИ: 2. Про обрання секретаря постійної комісії з питань законності,
захисту прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та
європейської інтеграції.
Інформувала: Тарасова В.П.– голова постійної комісії.
Внесла пропозицію обрати заступником голови постійної комісії з питань
законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту
та європейської інтеграції депутата районної ради 7 скликання Бобкову Олену
Миколаївну.
ВИРІШИЛИ: Відповідно до результатів голосування обрати секретарем
постійної комісії з питань законності, захисту прав громадян, депутатської
діяльності і етики, регламенту та європейської інтеграції депутата районної ради
7 скликання Бобкову Олену Миколаївну.
СЛУХАЛИ: 3. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Іллінецького району за 2015 рік та затвердження Програми економічного і
соціального розвитку Іллінецького району на 2016 рік.
Інформувала: Тарасова В.П.– голова постійної комісії. Повідомила, що робота
районної державної адміністрації у звітному періоді була направлена на
виконання програмних завдань, спрямованих на закріплення економічної
стабільності, забезпечення наповненості бюджетів та вирішення соціальних
проблем.
За 11 місяців 2015 року до бюджету району надійшло власних і закріплених
доходів
47,6 млн. грн., що становить 110,3 % до уточненого плану,
затвердженого місцевими радами. Додатково до плану отримано 4,45 млн. грн.
Дохідну частину бюджету району у звітному періоді за показниками,
затвердженими місцевими радами, виконали всі 25 рад, при цьому 22 ради вже
забезпечили виконання річного плану. Зміни до Бюджетного кодексу України
дали можливість за 11 місяців додатково отримати фінансовий ресурс в сумі
8,925 млн.грн., зокрема:
по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників –
3,86 млн. грн.;
по платі за землю – 1,96 млн. грн.;
по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2,82 млн. грн
За 11 місяців 2015 року до Зведеного бюджету мобілізовано 108,6 млн. грн.,
або 108,4%, до Державного - 52,8 млн. грн., або 104,5% до планового завдання.

В 2015 році продовжено роботу по раціональному використанню земель та
підвищенню ставок орендної плати за землі державної власності. Площа земель
наданих у власність та користування збільшилася на 242 га, внаслідок чого
надходження від використання земель зросли на 1 млн. 222 тис. грн. (на 30,4%) і
становлять 5 млн. 238 тис. грн. На 188 грн./га, проти 2014 року, зріс середній
розмір орендної плати і становить 823 грн./га.
Незважаючи на складну економічну ситуацію та несприятливі погодні умови,
забезпечено позитивну динаміку розвитку сільськогосподарського виробництва.
Сільськогосподарськими формуваннями району зібрано 155,5 тис. тон
зернових культур при середній врожайності 52,5 центнера з гектара. У 2015 році
в структурі посівів на 22% зросла частка зернових культур за рахунок
розширення площ посіву кукурудзи на зерно на 51%, озимих – на 15 % та ярих
зернових культур – на 26%. Одночасно відбулось зменшення посівних площ
технічних культур майже на 26%.
Сільськогосподарськими товаровиробниками закладено необхідну базу під
урожай 2016 року, посіяно 11,9 тис. га озимих культур, в т.ч. 11,8 тис. га озимих
на зерно. Засіяно озимим ріпаком 2,4 тис. га.
Вдалося забезпечити сталий розвиток поголів’я великої рогатої худоби.
Станом на 1 грудня 2015 року у районі нараховується 5571 голова ВРХ , в тому
числі 2060 голів корів. Поголів’я свиней збільшено на 464 голови і нараховує
5160 голів.
З початку року господарствами району вироблено 10536 тонн молока, що
на 991 тонну більше проти відповідного періоду минулого року.
Надій молока на корову зріс на 328 кг і становить 5119 кг.
Вирощено м’яса великої рогатої худоби та свиней 913 тон, реалізовано 828
тон.
Приведено у відповідність договірні відносини щодо переданих в оренду
земель сільськогосподарського призначення. В поточному році нарахування
орендної плати по району проведено в середньому розмірі 3,45 % від грошової
вартості землі і становить 33,6 млн. грн. Власники земельних ділянок отримали
12,1 тис. тон зерна, середньою вартістю 1785 грн. за тону, розрахунок коштами
проведено на суму 14,4 млн. грн.
По договорах оренди майна нараховано орендної плати 47,69 тис. грн.,
розрахунки проведено на 100%.
За 10 місяців 2015 року досягнуто збільшення темпів промислового
виробництва продукції на 15,4 %. Основну частку у виробництві та реалізації
продукції займають підприємства харчової галузі: ТОВ «Люстдорф» (обсяг
реалізації продукції становить 1185,4 млн. грн., з приростом 15%) та
«Іллінецький цукровий завод» (вироблено 18,9 тис. тон цукру). Стабільно
працюють та забезпечують позитивну динаміку ДП «Іллінецьке лісове
господарство», ПП «Іллінецький цегельний завод» та ПАТ «Дашівський РМЗ».

Кількість зайнятих у сфері бізнесу району становить близько 5 тис. громадян,
це майже 70% населення району, зайнятого економічною діяльністю. На кінець
року в районі нараховується 188 малих і середніх підприємств, 1154 осіб
займаються індивідуальною підприємницькою діяльністю. З метою створення
зручних і сприятливих умов для отримання послуг суб’єктами господарювання
налагоджена робота районного Центру надання адміністративних послуг при
райдержадміністрації.
Середньомісячна заробітна плата по району за дев’ять місяців 2015 року
зросла на 19,1% (або на 506 грн.) і становить 3152 грн. Також забезпечено
тенденцію росту зарплати на 15,6% у сільському господарстві.
Одним із основних пріоритетів соціальної сфери району є соціальна
підтримка учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей
загиблих. З початку року на матеріальну допомогу вищезгаданим категоріям
виділено 95,3 тис.грн., 9 осіб отримали путівки на оздоровлення та проходження
психологічної реабілітації, 107 особам виділено 128 га земель на території
Іллінецького району для ведення особистого селянського господарства та
будівництва.
Оформлені документи на придбання житла учаснику АТО, інваліду війни
Ребару І.І. На дані цілі виділено 510,00 тис.грн. коштів з державного бюджету.
Триває робота по оформленню та наданню житлових субсидій населенню
району. Станом на 1 грудня житлових субсидій нараховано на суму 12,2 млн.
грн.
Продовжується впровадження інвестиційних проектів в аграрній та
промисловій галузях, реконструкція об’єктів соціальної сфери. Проводяться
заходи по енергозбереженню у закладах освіти, медицини та культури.
Поряд з цим у районі не повністю вдалося забезпечити покращення окремих
показників економічного і соціального розвитку: знизилися обсяги залучених
капітальних та прямих іноземних інвестицій; по деяких сільських радах
спостерігається певний дисбаланс у розподілі податків, що знижує надходження
до бюджетів; не повністю сплачені борги за спожиті енергоносії.
Незважаючи на окремі невирішені проблеми, в районі є реальний потенціал
для збереження стабільного економічного розвитку, що і відображено в
програмі економічного і соціального розвитку району на 2016 рік.
Програма розроблена відділом економічного розвитку райдержадміністрації
спільно зі структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними
органами міністерств та відомств України, виконавчими комітетами сільських,
селищної, міської рад відповідно до Закону України «Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України». Крім того, в основу проекту цієї Програми покладені вимоги інших
законодавчих та нормативних актів з питань економічної та регіональної
політики.

Програма, крім аналізу господарської діяльності у 2015 році, відображає
основні показники економічного і соціального розвитку Іллінецького району на
2016 рік та цільові програми, які передбачається фінансувати у 2016 році у
відповідності з Бюджетним кодексом.
У реальному секторі економіки протягом 2016 року передбачається
збільшити темпи промислового виробництва на 4%, в основному за рахунок
стабільності виробництва та розширення виробничих потужностей ТОВ
«Люстдорф», ТОВ «Іллінецький цукровий завод», машинобудівної галузі,
виробництва будівельних матеріалів та деревини.
Темп росту середньомісячної зарплати одного штатного працівника по
району у 2016 році очікується 115,6%.
Сільгоспвиробниками району у 2016 році передбачається виробити: зерна –
159,2 тис. тонн, соняшнику – 15,2 тис. тонн, цукрових буряків – 52 тис. тонн.
Реалізувати худоби в живій вазі заплановано 2,9 тис. тонн, виробити молока 30
тис. тонн.
Обсяг капітальних інвестицій на 2015 рік прогнозується в сумі 120,0 млн.грн.
У 2016 році передбачається покращення розрахунків населення за спожитий
газ та електроенергію, зокрема за рахунок призначених житлових субсидій.
З метою досягнення економії бюджетних коштів та енергоносіїв у 2016
році заплановано подальше впровадження заходів по енергозбереженню:
- в галузі освіти: переведення газових котелень на альтернативні види палива
в Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. та Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст.№3, утеплення фасадів в
Іллінецькому НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2»,
завершення капітального ремонту даху та реконструкцію котельні в Іллінецькій
ЗОШ І-ІІІ ст.№1, проведення капітального ремонту даху Дашівської ЗОШ І-ІІІ
ст.;
- в галузі охорони здоров’я: завершення капітального ремонту пральні та
даху хірургічного відділення, утеплення приміщень ФАПів та амбулаторій;
- в галузі культури: капітальні ремонти системи опалення та підвального
приміщення районної бібліотеки і приміщення районного будинку культури.
Зауважила про низьку активність сільських голів щодо залучення додаткових
інвестицій для розвитку громади. Запропонувала створити орган, який би
допомагав з навчанням керівників громад.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради затвердити «Програму
економічного і соціального розвитку Іллінецького району на 2016 рік».
СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження складу міжвідомчої координаційно методичної ради з правової освіти населення.
Виступила: Тарасова В.П.– голова постійної комісії.
Ознайомила присутніх з листом в.о. начальника Іллінецького районного
управління юстиції Вінницької області Геновської Н.І. від 30.11.2015 року №1-

78/118 щодо забезпечення виконання районної програми правової освіти
населення, координації дій органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування з питань юридичного всеобучу населення(додається). Та
запропонувала також ввести до складу комісії:
Атаманюк Олександр Єнісейович – головний лікар КЗ ЦПМСД;
Масненька Ірина Володимирівна – юрист міської ради;
Струсь Ольга Михайлівна – юрист районної ради;
Проданець Олександр Володимирович – начальник відділу містобудування,
архітектури, житлово – комунального господарства та цивільного захисту
райдержадміністрації
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної затвердити районну міжвідомчу
координаційно-методичну раду з правової освіти населення у наступному
складі:
1. Швець Віталій Анатолійович - заступник голови Іллінецької районної ради,
голова ради;
2. Геновська Наталія Іванівна – в.о. начальника Іллінецького районного
управління юстиції Вінницької області, заступник голови ради;
3. Кравець Олеся Василівна – головний спеціаліст Іллінецького районного
управління юстиції, секретар ради;
Члени міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти
(за
згодою):
1. Ткач Тетяна Віталіївна – керівник апарату районної державної адміністрації;
2. Ковальчук Людмила Степанівна – начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації;
3. Тарасова Валентина Петрівна – начальник фінансового управління
райдержадміністрації;
4. Струсь Олександр Юрійович – прокурор Немирівської місцевої прокуратури;
5. Димбіцька Ольга Миколаївна - завідувач юридичного сектору апарату
райдержадміністрації;
6. Хаджаєва Раїса Григорівна - завідувач сектору комунікацій Іллінецької ОДПІ
ГУ ДФС у Вінницькій області;
7. Гомон Володимир Олександрович - начальник Іллінецького відділення
Гайсинського відділу ГУНП у Вінницькій області;
8. Письменна Олександра Вікторівна - завідувач сектору культури і туризму
райдержадміністрації;
9. Чеботарьова
Світлана
Петрівна
начальник
відділу
освіти
райдержадміністрації;
10. Таранюк Натілія Федорівна - редактор районної газети «Трудова слава»;
11. Момот Руслана Дмитрівна - редактор КП «Іллінецька районна організація
радіомовлення;
12. Мовчан Сергій Георгійович - начальник відділу Держземагенства в
Іллінецькому районі;
13. Димбіцький Юрій Володимирович - голова Іллінецького районного суду;

14. Поїзд Валентина Савівна - заступник директора з навчальної роботи
Іллінецького державного аграрного коледжу;
15.Атаманюк Олександр Єнісейович – головний лікар КЗ ЦПМСД;
16.Масненька Ірина Володимирівна – юрист міської ради;
17.Струсь Ольга Михайлівна – юрист районної ради;
18. Проданець Олександр Володимирович – начальник відділу містобудування,
архітектури, житлово – комунального господарства та цивільного захисту
райдержадміністрації

Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії
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О.Бобкова

