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Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку Іллінецького району
за 2017 рік та затвердження Програми
економічного і соціального розвитку
Іллінецького району на 2018 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу
економічного розвитку районної державної адміністрації Купрій І.І. про
виконання Програми економічного і соціального розвитку Іллінецького району
за 2017 рік,
районна рада відзначає, що робота районної державної
адміністрації, виконавчих комітетів сільських, селищної, міської рад у
звітному періоді була направлена на виконання програмних завдань,
спрямованих на закріплення економічної стабільності, забезпечення виконання
бюджетів та вирішення соціальних проблем.
Аналіз наповнення місцевого бюджету Іллінецького району за 2017 рік
засвідчує тенденцію зростання надходжень податків і зборів до місцевого
бюджету. До загального фонду бюджету району очікується надходжень
доходів загального фонду в сумі 30 371,6 тис.грн., що становить
107,8
відсотка до уточнених планових показників на 12 місяців згідно помісячного
розпису (заплановано 28292,8 тис.гривень). Додатково до уточненого плану
2017 року очікуються надходження в сумі 2078,8 тис.гривень.
За 10 місяців 2017 року по зведеному бюджету Іллінецького району
(загальний і спеціальний фонди без урахування міжбюджетних трансфертів)
проведено видатків на суму 207309,3 тис. грн., що становить 94,0% до
уточненого плану за звітний період, затвердженого місцевими радами
(заплановано 220451,6 тис. грн.) і менше проти аналогічного періоду минулого
року на 13142,3 тис. грн., або на 6,3 %. З них проведено видатків розвитку на
суму 6424,0 тис. грн., що становить 71,6 % до уточненого плану за звітний
період (заплановано 8965,2 тис. грн.), що менше проти минулого року на
3269,8 тис. грн., або на 33,7 %.
За 12 місяців 2017 року дохідну частину бюджету району до уточнених
показників, затверджених місцевими радами, планують виконати всі ради.
Районний бюджет планується виконати на 105,6 %.
За даними Іллінецького відділення Немирівської ОДПІ ГУ ДФС України у
Вінницькій області за 10 місяців 2017 року до Зведеного бюджету податків та
зборів забезпечено в сумі 193,0 млн.грн., що на 44,7% більше до аналогічного
періоду 2016 року.

За січень-жовтень 2017 року до Державного бюджету забезпечено 83,9
млн.грн. податків та зборів, що на 50,9% більше до відповідного періоду
минулого року.
До місцевого бюджету податків та зборів забезпечено 109,1 млн.грн., що
на 40,2% більше до 10 місяців 2016 року.
Забезпечено позитивну динаміку розвитку сільськогосподарського
виробництва.
У 2017 році між орендарями та власниками земельних ділянок (паїв),
укладено 13230 договорів оренди землі, загальною площею 36,6 тис.га.
Нараховано орендної плати 90,3 млн. грн., що становить 6,1 % від грошової
вартості землі. Починаючи з 2015 року, середній відсоток нарахування
орендної плати по району збільшено на 2,6 %.
Плата за 1 га сільськогосподарських угідь у поточному році становить
2469 грн., що більше проти минулого року на 1065 грн.
Станом на 20 листопада зернові культури зібрано на площі 25174 гектари,
або 94 % до прогнозу. Намолочено 131795 тонн зерна при середній урожайності
52,4 ц/га. Кукурудзу на зерно зібрано на площі 6755 гектарів, що становить
82,4 % до посіву. Намолочено 46407 тонн зерна при врожайності 68,7 ц/га.
В структурі посівів у 2017 році зернові культури займали 63,4 %,
технічні – 30,9 %, 5,7 % - кормові культури.
У сільськогосподарських підприємствах району утримується 4386 голів
великої рогатої худоби, в тому числі 1858 корів. Поголів’я свиней становить
2705 голів.
З початку року господарствами району вироблено 9563 тонни молока,
надій молока на корову становить 5439 кг., що більше проти минулого року
на 927 кг.
За рахунок власних коштів у чотирьох господарствах району
продовжуються
реконструкції
молочнотоварних
ферм,
споруджено
зерносховище з сушаркою на альтернативних видах палива. За звітний період
освоєно понад 8 млн. грн. інвестицій.
За 10 місяців 2017 року реалізовано промислової продукції на 1948,2
млн.грн., з темпом зростання обсягів промислового виробництва 123,5 %.
ТОВ «Іллінецький цукровий завод» цьогоріч розпочав виробничий сезон 6
вересня. Станом на 1 листопада 2017 року перероблено 106,9 тис.тонн буряка
та вироблено 14,9 тис.тонн цукру.
ТОВ «Люстдорф» з початку року перероблено більше 110 тис.тонн молока.
На 91% (до 5,1 млн.грн.) зросли обсяги реалізації продукції переробки
деревини ДП «Іллінецьке лісове господарство».
За січень-вересень поточного року підприємствами району освоєно
226,11 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 86% більше до відповідного
періоду 2016 року. У розрахунку на 1 особу освоєно 6028,6 грн.
Станом на 01.10.2017 року обсяг прямих іноземних інвестицій
(акціонерний капітал) у районі становить 348,3 тис.дол. США проти 340,3
тис.дол.США станом на 01.01.2017 року. Темп зростання обсягу прямих
іноземних інвестицій у відсотках до обсягів на початок року склав 102,4%.
Середньомісячна заробітна плата у районі в ІІІ кварталі 2017 року
становить 6246 грн. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року її рівень

зріс на 35,7%. Також забезпечено на 76% тенденцію росту зарплати у
сільському господарстві, яка становить 4753 грн. за 9 місяців поточного року.
Кількість зайнятих у сфері бізнесу району становить близько 4,5 тисяч
громадян, або 67% населення району зайнятого економічною діяльністю. На
кінець року в районі нараховується 180 малих і середніх підприємств, 1250 осіб
займаються індивідуальною підприємницькою діяльністю.
Частка надходжень до місцевого бюджету від малого та середнього бізнесу
за 9 місяців 2017 року становить 47%.
Продовжує роботу Центр надання адміністративних послуг при
райдержадміністрації. З початку поточного року Центром надано 5907 послуг.
Установи, організації району здійснюють закупівлі за бюджетні кошти в
системі електронних закупівель « Prozorro». За результатами моніторингу
станом
01.12.2017 року проведено 11 тендерних та 109 допорогових
електронних торгів. Із запланованих на тендерні закупівлі 8209,2 тис.грн.
економія коштів завдяки електронним закупівлям в системі «ProZorro»
становить 240,3 тис.грн. Сума запланованих допорогових закупівель склала
4924,2 тис.грн. Зекономлено при цьому - 53,2 тис.грн.
Одним із основних пріоритетів соціального захисту населення в районі є
підтримка учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих і громадян, які
перемістилися з тимчасово окупованої території України.
Станом на 01.11.2017 року на обліку в управлінні праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації перебуває 19 членів сімей загиблих
(померлих) учасників антитерористичної операції та 338 учасників
антитерористичної операції, яким відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії соціального захисту» надано статус учасників бойових
дій, з них 8 осіб прирівняні до інвалідів війни.
У 2017 році надано адресної грошової допомоги учасникам АТО та
сім’ям загиблих:
- за рахунок коштів районного бюджету 5 особам на суму 11,5 тис.грн.
- Іллінецькою об’єднаною громадою 125 особам на суму 375,00 тис.грн.
- Дашівською об’єднаною громадою 83 особам на суму 82,5 тис. грн.
- соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих учасників
антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд надано
на суму 33429,00 грн. (19 осіб).
Станом на 27.11.2017 відділом в Іллінецькому районі міжрайонного
управління у Гайсинському та Іллінецькому районах Головного управління
Держгеокадастру у Вінницькій області було надано 389 учасникам АТО
викопіювання земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної власності загальною площею 585 га. Затверджені проекти
землеустрою на 189 земельних ділянок загальною площею 262 га та 120
учасників АТО зареєстрували право власності на земельні ділянки.
За 10 місяців 2017 року загальна сума виплачених допомог населенню
склала 49,4 млн. грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року вона
збільшилась на 3,8 млн грн.
Cтаном на 01.11.2017 року у районі житловою субсидією користуються
7948 сімей. Нараховано субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово
– комунальних послуг на суму 40,2 млн. грн.

Продовжується залучення інвестицій на впровадження енергозберігаючих
заходів у закладах соціальної сфери району.
Громади та бюджетні установи району беруть участь у конкурсах розвитку
територіальних громад. За рахунок мобілізації коштів, отриманих від
міжнародних грантів, місцевого бюджету та внесків жителів громад у
поточному році проведено капітальний ремонт спортивного залу Городоцької
ЗОШ І-ІІІ ступенів, а саме: встановлено систему опалення, піролізний котел та
енергозберігаючі вікна, загальною вартістю 403,65 тис.грн.
У поточному році Іллінецьким районом отримано субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально –
економічного розвитку окремих територій. Зокрема, за рахунок субвенції
вдалося впровадити енергозберігаючі заходи на таких об’єктах:
- технічно переоснащено систему теплопостачання Білківської ЗОШ І-ІІІ
ступенів;
- проведено капітальний ремонт з утеплення даху КЗ «Центр дитячої та
юнацької творчості».
Завершено та введено в експлуатацію каналізаційну мережу очистки стоків
протяжністю – 1,27 км у селі Іллінецьке. Обсяг інвестицій з цього проекту
склав 1,9 млн.грн.
Поряд з цим у районі вдалося неповністю забезпечити покращення
окремих показників економічного і соціального розвитку: знизилися обсяги
залучених прямих іноземних інвестицій, 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 2018
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» та відповідно до Плану заходів
на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області на період до 2020 року.
Програма, крім аналізу господарської діяльності у 2017 році, відображає
основні показники економічного і соціального розвитку Іллінецького району на
2018 рік та цільові програми, які передбачається фінансувати у 2018 році
відповідно до Бюджетного кодексу.
У реальному секторі економіки протягом 2018 року передбачається
збільшити темп приросту обсягу реалізації продукції промисловими
підприємствами на 13%, 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 2018 році очікується 24,8%, зокрема, за рахунок збільшення
мінімальних стандартів.

Зростання виробництва валової продукції сільського господарства по
району на 2018 рік передбачається в межах 4%, зокрема, на 4,5% - у
рослинництві та близько 1% - у тваринництві.
Планується, що обсяг капітальних інвестицій у 2018 році становитиме
252,6 млн.грн., або 114,8% до попереднього року.
У 2018 році передбачається економне споживання енергоносіїв та
покращення розрахунків населення за спожитий газ та електроенергію, зокрема
за рахунок призначених житлових субсидій.
З метою досягнення економії бюджетних коштів та енергоносіїв, у 2018
році заплановано подальше впровадження заходів з енергозбереження:
переведення на альтернативні види палива та заміна вікон у Городоцькій ЗОШ
І-ІІІ ст., встановлення твердопаливного котла у дитячому садку с. Бабин,
утеплення фасаду Іллінецької школи І-ІІІ ст., утеплення приміщень ФАПів та
амбулаторій, облаштування систем опалення у сільських клубних закладах.
З метою реалізації державної економічної та соціальної політики,
відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України», відповідно до подання
голови районної державної адміністрації Лисака А.Р. від19.12.2017 року №
02.6- 3595 щодо затвердження Програми економічного і соціального розвитку
Іллінецького району на 2018 рік, враховуючи рекомендації постійних комісій
районної ради та керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу економічного розвитку районної
державної адміністрації Купрій І.І. про виконання Програми економічного і
соціального розвитку Іллінецького району за 2017 рік взяти до відома.
2. Затвердити «Програму економічного і соціального розвитку
Іллінецького району на 2018 рік» (додається).
3. Рекомендувати управлінням та відділам районної державної
адміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищної та міської рад:
3.1. Вжити заходів щодо виконання програмних пріоритетів і завдань;
3.2. При розробці програм економічного і соціального розвитку
територіальних громад на 2018 рік керуватись цілями та завданнями,
визначеними цією програмою.
4. Рішення 11 сесії 7 скликання районної ради від 23.12.2016 №226 «Про
виконання Програми економічного і соціального розвитку Іллінецького району
за 2016 рік та затвердження Програми економічного і соціального розвитку
Іллінецького району на 2017 рік» вважати таким, що втратило чинність.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
районної ради.

Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко

