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Вступ
Програма економічного і соціального розвитку Іллінецького району на
2019 рік (далі – Програма) розроблена з метою аналізу соціально-економічної
ситуації в районі за попередній період та визначення зовнішніх і внутрішніх
чинників, які стримують розвиток регіону. Вона передбачає забезпечення
узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку
області на рівні району.
Програма підготовлена відповідно до розпоряджень голів обласної
державної адміністрації від 24 вересня 2018 року № 729 та районної державної
адміністрації від 17 жовтня 2018 року №182, визначені головна мета та
пріоритети розвитку Іллінеччини на 2019 рік.
Програма передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення
єдиної державної політики розвитку району та узгоджена з Державною
стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р. № 385, відповідно до
Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії збалансованого
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, який
затверджено рішенням 4 сесії 7 скликання обласної Ради.
На підставі оцінки ресурсного потенціалу району, тенденцій соціальноекономічного розвитку у 2018 році та попередніх роках, наявних проблем і
можливих ризиків у Програмі визначено пріоритети, оперативні цілі, завдання
та заходи економічної та соціальної політики на 2019 рік.
Заходи, закладені в Програмі, спрямовані на реалізацію єдиної політики
розвитку району відповідно до стратегічних пріоритетів економічного і
соціального розвитку району на 2019 рік.
Продовжуючи розпочаті реформи, з метою активізації позитивних
перетворень, політика району буде реалізовуватись таким чином, щоб
забезпечити необхідні умови для підвищення самодостатності економічного і
соціального розвитку Іллінеччини та кожного населеного пункту району.
З метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників та
власників, завдання і заходи, визначені Програмою, реалізовуватимуться
шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів державної
влади, профспілок та роботодавців.
Проект Програми погоджено та розглянуто на засіданнях постійних
комісій районної ради, розміщено на ВЕБ-сайті районної ради, доопрацьовано
з урахуванням пропозицій та зауважень.
Організацію виконання заходів Програми здійснює районна державна
адміністрація, її структурні підрозділи спільно з територіальними органами
центральних органів виконавчої влади, які розробили відповідні розділи
Програми. У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і
доповнення до Програми затверджуються сесією районної ради за поданням
районної державної адміністрації.
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1.Оцінка економічного і соціального розвитку району
Протягом 2018 року райдержадміністрація разом із місцевими органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування спрямовували свою діяльність
на стабілізацію економічної ситуації Іллінеччини та вирішення проблемних
питань в усіх галузях господарського комплексу району.
Основні показники, що характеризують економічний та соціальний
розвиток району (до відповідного періоду минулого року):
- приріст обсягів реалізації промислової продукції за 10 місяців 2018 року
становить 23,4% (район у поточному році займає 2 місце в рейтингу);
- зростання середньомісячної заробітної плати на 28,3 % (7627 грн.) за 9
місяців 2018 року;
- надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого
підприємництва становить 60,2%;
- висока урожайність -75,5 ц/га зернових культур.
Промисловість
У структурі промисловості району основне місце належить харчовій галузі
(98%), серед якої молокопереробна і цукрова продовжують займати провідне
місце.
В галузевому розрізі найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів
надійшли від промислових підприємств району. Домінуюче положення в
структурі надходжень зведеного бюджету від підприємств промисловості
належить харчовій галузі.
За підсумками роботи промислових підприємств протягом останніх років
район не втрачає передових позицій і впевнено займає 2 місце серед районів
області.
Стратегічною метою промислової політики району залишається залучення
інвестиційних ресурсів для будівництва нових та реконструкції діючих
виробничих потужностей з метою стабільного виробництва промислової
продукції,
збільшення
випуску
її
нових
видів,
підвищення
конкурентоспроможності продукції та розширення її асортименту.
Підсумки роботи промислових підприємств району за 10 місяців 2018
року свідчать про те, що відбулося збільшення темпу приросту обсягів
промислового виробництва на 23,4%, в основному за рахунок залучення
капітальних інвестицій для розширення виробничих потужностей.
Загалом реалізація промислової продукції за 10 місяців 2018 року у
фактичних цінах складає більше 2,5 млрд.грн. Високі темпи промислового
виробництва та реалізації забезпечують підприємства:
- молокопереробної галузі: ТОВ «Люстдорф» вироблено продукції на
2 376,8 млн. грн., перероблено з початку року більше 107 тис.тонн молока та
забезпечено 23,7% приросту обсягів реалізації продукції;
- цукрової галузі: ТОВ «Іллінецький цукровий завод», яким розпочато сезон
17 вересня та завершено 11 листопада поточного року. За виробничий сезон
підприємством перероблено 125,4 тис.тонн буряка і вироблено 15,1 тис.тонн
цукру;
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- будівельних матеріалів: ПП «Іллінецький цегельний завод» вироблено
продукції - 4,4 млн. шт. Обсяг реалізації продукції становить 7,0 млн.грн., або
85,9% до січня-жовтня 2017 року;
- машинобудівної галузі: ПрАТ «Дашівський РМЗ» протягом 10 місяців
2018 року реалізовано ливарної продукції (чавун, сталь) на суму 12,3 млн.грн.,
(91,1% до минулорічного періоду);
- державне підприємство «Іллінецьке лісове господарство», яке стабільно
виробляє, реалізовує продукцію деревини та забезпечило 200% приросту
обсягів реалізації продукції, реалізовано продукції на суму майже 5,1 млн.грн.

Багато років ТОВ «Люстдорф» є одним з лідерів ринку в Україні та займає
міцні позиції у ближньому зарубіжжі. На виробництві якого зайнято 880

осіб. Підприємство розширило асортимент до 130 найменувань
продукції. При цьому, отримавши евросертифікат, щороку нарощує
експорт. Так за 2018 рік частка експортної продукції зросла на 6% і
становить 13%. ТОВ «Люстдорф» експортує молочні продукти майже в 30

країн світу: ОАЄ, Китай, Катар, Лівія, Грузія, Голландія, Ізраїль, Дубаї,
Казахстан. Підприємство безперервно займаймося пошуком нових технологій
для виробництва, розробляє нові види продукції, що не мають аналогів на
вітчизняному ринку, для того, щоб задовольнити потреби кожного споживача у
високоякісній, смачній та здоровій молочній продукції.
Інвестиційно привабливі підприємства району постійно беруть участь в
обласних ярмарках, виставках продукції, проводять рекламні акції та
розповсюджують бізнес-плани.
Перспективними інвестиційними проектами залишаються:
- реконструкція (розширення) виробничих потужностей ТОВ «Люстдорф»;
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- будівництво станції по очистці стічних вод ТОВ «Люстдорф»;
- технічне переозброєння та нарощення потужностей ТОВ «Іллінецький
цукровий завод»;
- створення спільного підприємства по виробництву біопалива на базі ПАТ
«Дашівський ремонтно-механічний завод».
За півріччя 2018 року підприємствами району освоєно 130,1 млн. грн.
капітальних інвестицій, або на рівні минулого року. Складна економічна
ситуація країни позначилась на ринку збуту підприємств, вкладення коштів у
розширення, реконструкцію та придбання основних засобів.
Сільське господарство
У 2018 році в районі на належному рівні було проведено весняну посівну
компанію, жнива, комплекс осінньо - польових робіт та проведено підготовку
тваринництва до зимово-стійлового періоду 2018-2019 року. В районі
наближається до завершення комплекс осінньо - польових робіт. Закладено
базу під урожай 2019 року.
Загальна площа сільськогосподарських угідь в агроформуваннях усіх
форм власності складає 45,0 тис. га., з них ріллі 42,3 тис. га
Виробництвом сільськогосподарської продукції в районі займались 100
юридичних осіб .
В структурі посівів у 2018 році зернові культури займали 56,7 %, технічні
– 38,0 %, 5,3 % - кормові культури.
З 20351 га зернових і зернобобових культур намолочено у вазі після
доробки 146,5 тис. тонн зерна при середній урожайності 72 ц/га. В тому числі
кукурудзи на зерно зібрано 90,2 тис.тонн з урожайністю 92,7 ц/га.
З 8629 га соняшнику намолочено 28389 тон зерна з урожайністю 32,9
ц/га. Валовий збір сої становить 7802 тонн, урожайність 29,1 ц/га.
По сільськогосподарських підприємствах району підлягало до збирання
718 га цукрових буряків. Накопано і вивезено на цукровий завод 49347 тон
цукросировини при середній урожайності 687,6 ц/га.
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Сівбу озимих зернових культур під урожай 2019 року проведено на площі
10037 га, що становить 91 % від запланованої площі. В тому числі, озимої
пшениці посіяно 8858 га (87,2 %), озимого жита – 147 га (113,8 %), озимого
ячменю – 935 га (145 %), озимих на зелений корм – 97 га (97,0%). Крім того
посіяно 3316 га озимого ріпаку, що становить 103,9% від запланованої площі.
На період зимово - стійлового утримання худоби і птиці в
сільськогосподарських
підприємствах
району,
наявне
поголів’я
сільськогосподарських тварин в достатній кількості забезпечене кормами з
урожаю 2018 року. Господарствами району заготовлено 1644,7 тонн сіна та
2921 тонну сінажу. Крім того проведено заготівлю силосу з кукурудзи в
кількості 28834 тонни. Концентрованих кормів заготовлено 6328 тонн. Або
112,9 % до потреби.
В сільськогосподарських підприємствах району утримується 4569 голів
великої рогатої худоби, в тому числі 2003 голови корів. Поголів’я свиней
становить 3304 голів.
З початку року, господарствами району, вироблено 10193 тонни молока,
надій молока на корову становить 5396 кг.
10 сільськогосподарських підприємств району взяли участь в Урядовій
програмі «Державна підтримка галузі тваринництва» та вже отримали першу
чергу дотацій у сумі 1149,8 тис. гривень.
Даною програмою
передбачено також надання фізичним особам
спеціальної бюджетної дотацій в розмірі 2500 грн. за утримання
ідентифікованого та зареєстрованого молодняка ВРХ,
який народився і
вирощується до 1-річного віку в господарствах фізичних осіб.
Для отримання даної дотації 220 власників ВРХ подали документи до
сільських, селищної та міської ради.
Відповідно до п. 9 постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018р.
№ 107 органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради або
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ради об’єднаних територіальних громад) подали до Департаменту
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької
облдержадміністрації відомості фізичних осіб, які мають право на отримання
дотації за молодняк великої рогатої худоби. За даними відомостями на 399
голів молодняка ВРХ нарахована дотація за періодами утримання в сумі
249,8 тис. грн.
Продовжується дія «Програми розвитку особистих селянських,
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 20162020 роки»,
для отримання часткового відшкодування витрат на установку
індивідуального доїння.
За 9 місяців 2018 року звернулось 5 фізичних осіб, які отримали на свої
рахунки кошти в сумі 16,3тис. грн..
Два підприємства району скористалися програмою «Державна підтримка
розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і
нагляд за ними». По даній програмі з державного бюджету господарствами
отримано 1027,9 тис. грн.. компенсації витрат на садивний матеріал в
садівництві.
Залучення інвестицій є однією з головних складових розвитку
агропромислового комплексу в цілому, так і окремих його галузей.
В 2018 році в районі за рахунок власних коштів господарств проводяться
реконструкції молочнотоварних ферм, з початку року освоєно 10477 тис.грн.
Крім того, в 2018 році ФГ «Божнюкове» с. Неменка введено в дію
тваринницьке приміщення потужністю 208 гол./мість, де здійснено
реконструкцію та модернізацію. Встановлено молокопровід, холодильну
установку, кормовий стіл, виробничі функції автоматизовано та створено
комфортні умови для працівників. Обсяг освоєних коштів становить –
2389,8 тис.грн.
В поточному році сільськогосподарськими підприємствами району
придбано 53 одиниці сільськогосподарської техніки вартістю 51,1 млн.грн., в
тому числі трактори 5 одиниць(18,0 млн.грн.), 7 одиниць ґрунтообробної
техніки (1,7 млн.грн) , 2 зернозбиральних комбайни (4,8 млн.грн.), 2 одиниці
посівної техніки (2,4 млн.грн.) , інша сільськогосподарська техніка вартістю
24,2 млн. грн .
Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. Середньомісячна
заробітна плата одного штатного працівника за 9 місяців 2018 року становить
7640,9 грн., що складає 160,8/% до відповідного періоду 2017 року.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працюючого за останні
п'ять років стабільно зростає.
В 2018 році між орендарями та власниками земельних ділянок,
земельних часток (паїв), укладено 13187 договорів оренди землі, загальною
площею 36,6 тис. га. Нараховано орендної плати 100,5 млн. грн., що становить
8,5% від грошової вартості землі. Починаючи з 2015 року середній відсоток
нарахування орендної плати по району збільшено на 5,0%.
Плата за 1 га сільськогосподарських угідь в поточному році становить
2749 грн., що більше проти минулого року на 764 грн.
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Фактична виплата орендної плати за землю становить 95,6 млн.грн., або
95,1 % договірних зобов’язань. Середньозважена ціна 1 тонни зерна виданого
в рахунок орендної плати становить 3958 грн.
По договорах оренди майна нараховано орендної плати 41,9 тис. грн.
Розрахунки з власниками майнових паїв проведено на 100 %.
Невирішеними проблемами агропромислового комплексу району
залишаються:
- обмеженість власних обігових коштів;
- надзвичайно високий рівень відсотків за користування кредитними
коштами.
Стан використання земель державної власності
Станом на 25.10.2018р. із 10054,42 га орних земель запасу та резервного
фонду використовується 9697,58 га, що становить 96,4%, в тому числі на
правах оренди 3738/,12 га або 37,18%.
Використання земель водного фонду
Відповідно до матеріалів проведеної інвентаризації на території району
розташовано 236 водних об’єктів: в т.ч. 167 за межами населеного пункту, 69 в
межах населеного пункту, з них:
1.Передано в оренду – 69 водних об’єкти;
2.Виставлено на аукціон – 6 водних об’єктів;
3.Інвестиційно привабливих – 35 водних об’єктів;
4.Висохші та заболочені - 58 водних об’єктів;
5.Решта – 68 водних об’єктів (площею до 3 га).
Ефективне використання водних ресурсів району дає можливість
збільшити надходження коштів до місцевих бюджетів всіх рівнів, забезпечити
якісними
водними ресурсами населення району, сільськогосподарських
товаровиробників та промисловість.
Враховуючи складну екологічну ситуацію, що склалась з поверхневими
водами на території району, для поліпшення гідрологічного стану річок та
водних об’єктів органи місцевого самоврядування зобов’язані розробляти та
доводити до відому орендарів водних об’єктів, населення, керівників
підприємств установ та організацій наступні природоохоронні заходи по
збереженню, відтворенню та охороні водних ресурсів:
1. Постійно проводити розчистку та впорядкування джерел та водотоків.
2. Здійснювати берегоукріплення і русло - регулювання ставків та притоків.
3. Створювати ефективні очисні споруди на підприємствах .
Торгівля та послуги
Торгівля нині є однією із сфер, яка найбільш динамічно розвивається, її
вплив на розвиток економіки району стає дедалі вагомішим.
Населення району обслуговують понад 390 об'єктів роздрібної торгівлі та
ресторанного господарства, з яких: понад 290 - магазини і кіоски, 19 - аптек і
аптечних пунктів, 7 – автозаправок та 75 об'єктів ресторанного господарства.
Загальний обсяг продажу споживчих товарів населенню за усіма каналами
реалізації за 2018 рік прогнозується близько 250 млн.грн. У загальному обсязі
товарообороту частка підприємств, що звітують перед органами статистики,
становить майже 40% до загального обсягу. За 2018 рік очікується показник
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роздрібного товарообороту підприємств, що звітують перед органами
статистики, в обсязі 90,0 млн.грн., або на 25 млн.грн. більше до минулого року.
Темп зростання обороту роздрібної торгівлі у 2018 році очікується понад
115% у порівняльних цінах. Із загального обсягу облікованого товарообороту
району підприємствам споживчої кооперації належить 23,5 млн.грн. або
близько 26%. Товарооборот фізичних осіб - підприємців, які здійснюють
торговельну діяльність в районі та не обліковуються статистикою, за
розрахунковими даними складає бизько 160 млн.грн.
За останні роки звузилося коло підприємств, що звітують перед органами
статистики про обсяги роздрібного товарообороту. А це, в свою чергу,
відобразилося на відповідних показниках товарообороту торгової мережі
підприємств.
Обсяг реалізованих послуг у районі за очікуваними даними у 2018 році
становитиме 55,0 млн.грн. у ринкових цінах, або прогнозується темп
зростання - 120%.
Кожним жителем району в середньому витрачено за 2018 рік на платні
послуги 1500 гривень.
Поряд з цим,
деякі приватні підприємці надають платні послуги
населенню, обсяг яких органами статистики не обліковується.
Об'єм наданих у 2018 році побутових послуг населенню
за
розрахунковими даними складатиме понад 5 млн. грн.
Загальна чисельність працівників, які надають побутові послуги
населенню, в районі становить більше 200 фізичних осіб разом з найманими
працівниками з урахуванням працівників юридичних осіб. У даний час
жителям району пропонуються понад 20 видів побутових послуг. Серед них:
фотопослуги, перукарські, ремонт годинників, ремонт взуття, пошив та ремонт
верхнього одягу, виготовлення меблів, столярних виробів, оранка городів,
ритуальні послуги та інші. Відновлено надання послуг хімчистки, розширені
послуги лазень та саун.
Невирішені проблеми:
- охоплення звітністю підприємців - фізичних осіб, які здійснюють
торговельну діяльність через стаціонарні об’єкти роздрібної торгівлі;
- легалізація надання послуг у сільській місцевості шляхом реєстрації як
суб’єктів підприємницької діяльності осіб, які надають ці послуги;
- недотримання Порядку заняття торговельною діяльністю і правил
торговельного обслуговування населення в роздрібній мережі торгівлі на
ринках, об'єктах ресторанного господарства, при наданні послуг;
- нестабільна цінова ситуація на споживчому ринку;
- розширення мережі побутового обслуговування населення у сільській
місцевості, яке потребує серйозної уваги з боку органів місцевого
самоврядування;
- відсутність безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними
можливостями до більшості закладів торгівлі та побутового обслуговування
населення.
Розвиток малого та середнього бізнесу
За 10 місяців 2018 року зареєстровано 10 малих підприємств. Кількість
малих і середніх підприємств на кінець 2018 року становитиме 180, або на рівні
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попереднього року. Очікується загальна їх кількість (діючих): малих
підприємств - 167 та середніх підприємств - 13 одиниць, або на рівні
прогнозованого показника. Чисельність зареєстрованих фізичних осіб підприємців на кінець 2018 року становитиме 1165 чоловік, або на рівні 2017
року. Протягом 10 місяців 2018 року додатково зареєстровано 145 фізичних
осіб – підприємців, проти 166 у минулорічному періоді. Скасовано - 157 осіб,
проти 212 у відповідному періоді 2017 року.
За останній рік змінилася негативна динаміка зменшення кількості діючих
фізичних осіб - підприємців, що було пов’язано з їх низькою
конкурентоспроможністю у порівнянні з малими та середніми підприємствами.
Кількість зайнятих у малому і середньому бізнесі в районі на даний час
становить майже 4,3 тисяч громадян або 60% населення, зайнятого
економічною діяльністю.
У 2018 році надходження до місцевого бюджету від суб'єктів малого
підприємництва за очікуваними даними складатимуть понад 45 млн.грн. поти
43,9 млн.грн. у 2017 році. Питома вага надходжень від діяльності малого
підприємництва в загальних надходженнях до місцевого бюджету становитиме
на кінець 2018 року близько 32%, або на рівні минулого року.
Малий бізнес розвивається переважно в галузі торгівлі, ресторанного
господарства, надання побутових послуг населенню, де зосереджено близько
50% загальної кількості малих підприємств. Крім цього, сферами діяльності
малого бізнесу є виробництво продукції, виконання робіт, будівництво,
переробка сільськогосподарської продукції, послуги транспорту та зв'язку,
медичні послуги.
На даний час у районі нараховується 70 зареєстрованих фермерських
господарств.
27 фізичних осіб - підприємців зайняті у сфері перевезень, у тому числі:
пасажирів - 2 та вантажів - 25.
Покращились умови функціонування підприємницького середовища.
Спрощено процедури започаткування та виходу з бізнесу. Проводиться
системна робота щодо реалізації державної регуляторної політики.
Запроваджено моніторинг регуляторних актів на відповідність принципам
державної регуляторної політики, здійснюються заходи з відстеження їх
результативності.
28.08.2018 року в райдержадміністрації проведено круглий стіл з питань
розвитку підприємництва за участю представників бізнесу та громадськості
району.
19.09.2018 року організовано для суб’єктів підприємницької діяльності
Іллінецького району та проведено з дотриманням правил етичної поведінки
семінар з питань: дотримання санітарного законодавства та безпечності
харчових продуктів, виконання вимог законодавства щодо захисту прав
споживачів,
за
участю
представників
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області.
Проведена широка роз’яснююча робота щодо проведення конкурсу бізнеспланів для підприємців-початківців (стартапи)», в рамках Плану дій реалізації
Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на
період до 2020 року, зокрема при спілкування з потенційними учасниками
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проекту, через засоби місцевого радіомовлення, районну газету, сайт
райдержадміністрації, соціальні мережі.
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 17.12.2013
№ 334 в районі створено та діє Центр надання адміністративних послуг при
Іллінецькій
районній
державній
адміністрації
(надалі
ЦНАП).
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 16.07.2014 №143 (зі змінами
від 20.02.2017 №23) затверджено Перелік адміністративних та інших послуг, які
надаються через ЦНАП. Це постійно діючий орган райдержадміністрації, в
якому надаються адміністративні послуги через адміністраторів, шляхом їх
взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
«Програмою сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних
послуг в Іллінецькому районі на 2017-2018 роки» було передбачено
фінансування у сумі 150,00 тис.грн. для придбання відповідної оргтехніки,
обладнання та інвентаря, оплат послуг.
Для забезпечення роботи центру адміністративних послуг було створено
відділ надання адміністративних послуг, з березня 2016 року у центрі надання
адміністративних послуг надають послуги державні кадастровий реєстратор,
реєстратор речових прав і реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади державного
реєстратора речових прав на нерухоме майно.
В середньому за місяць Центр адміністративних послуг Іллінецької
райдержадміністрації надає - 956 послуг. З початку року було надано 10514
послуг. Найбільш поширені адміністративні послуги:
- реєстрація речових прав на нерухоме майно;
- реєстрація юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань;
- реєстрація земельної ділянок в державному земельному кадастрі;
- надання відомостей з державного земельного кадастру.
Для ефективного функціонування Центру надання адміністративних
послуг при Іллінецькій райдержадміністрації необхідно:
1. Забезпечити ефективну діяльність Центру надання адміністративних
послуг при райдержадміністрації шляхом розширення штату (збільшення
кількості державних реєстраторів і адміністраторів).
2. Розширити перелік адміністративних послуг та покращити якість їх
надання.
3. Встановити в діючому приміщенні центру: термінал для врегулювання
черги відвідувачів; перила безпеки; прозорі вхідні двері в зал обслуговування
відвідувачів.
Невирішені проблеми:
• недостатнє врегулювання на державному рівні системи оподаткування
суб’єктів підприємництва;
• незначні
обсяги
державної
фінансової
підтримки
малого
підприємництва;
• неналагоджений механізм видачі суб’єктам підприємницької діяльності
сертифікатів відповідності продукції, яка завозиться в район із оптових баз для
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подальшої реалізації;
• недостатній рівень економічних, юридичних та управлінських знань
суб’єктів підприємницької діяльності.
Бюджетна політика
Проводячи аналіз наповнення місцевого бюджету Іллінецького району за
2018 рік, спостерігається тенденція зростання надходжень податків і зборів до
місцевого бюджету. До загального фонду бюджету району очікується
надходжень доходів загального фонду в сумі 24418,4 тис.грн., що становить
100,6 відсотка до уточнених планових показників на 12 місяців згідно
помісячного розпису (заплановано
24272,8 тис. гривен). Додатково до
уточненого плану 2018 року очікується отримати 145,6 тис. грн.
Очікуване виконання бюджету району в розрізі місцевих бюджетів
характеризується таким чином:
Показники

1
Бюджет району
в тому числі:
- районний бюджет
- сільські бюджети

Уточнені
призначення
на 12 міс.
2018 р.

Очікувані
надходження за
12 міс. 2018
року

%
виконання (+,-) до
до
уточнених уточнених
призначень на призначень на
12 міс.
12 міс. 2018 р.
2018року

2
24272,8

3
24418,4

4
100,6

12022,4
12250,4

12422,4
103,3
11996,0 97,9

5
145,6
400,0
-254,4

Проти відповідного періоду минулого року в співставних умовах до
бюджету району надійде на 476,2 тис. грн. більше, що становить 102,0%. В
основному, збільшення по податку та збору на доходи фізичних осіб
становить 862,7 тис. гривень, по єдиному податку - на 947,0 тис. гривень.
Однак, пройшло значне зменшення надходжень по акцизному податку на
1567,5 тис. гривень. Зменшення по Паріївській сільській раді (у 2018 році
відсутні надходження по акцизному податку з пального
у зв’язку з
перереєстрацією касового апарата), що і вплинуло
на загальну суму
перевиконання доходів по району.
За 12 місяців 2018 року дохідну частину бюджету району до уточнених
показників, затверджених місцевими радами, виконають 9 рад із 10. Очікується
невиконання по Паріївській сільській раді.
Районний бюджет планується виконати на 103,3 %.
Із 15 уточнених планових джерел надходжень за 12 місяців 2018 року
очікується виконання надходжень по 11 джерелах.
За 10 місяців 2018 року по зведеному бюджету Іллінецького району
(загальний і спеціальний фонди без урахування міжбюджетних трансфертів)
проведено видатків у сумі 175803,0 тис. грн., що становить 94,0% до
уточненого плану за звітний період, затвердженого місцевими радами
(заплановано 187054,9 тис. грн.).
В першу чергу кошти бюджету району спрямовувались на фінансування
установ соціально-культурної сфери: за січень - жовтень 2018 року на
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зазначені цілі використано 161821,9 тис. грн. - це 92,00 % усіх видатків
загального фонду, у тому числі, на освіту використано 28494,4 тис. грн., на
охорону здоров’я – 21139,6 тис. грн., з них: на первинний рівень надання
медичної допомоги – 2955,7 тис. грн., на вторинний рівень надання медичної
допомоги – 18183,9 тис. грн., на соціальний захист та соціальне забезпечення –
108864,1 тис. грн., на культуру –3323,8 тис. грн.
З метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель,
створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель,
запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції
прийнято Закон України «Про публічні закупівлі» (№922-VIII від 25.12.2015),
який набрав чинності для всіх замовників з 01.08.2016 року. Відповідно до
розпоряджень від 21.02.2017 року №116 «Про ефективне використання
бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель», розпорядження
райдержадміністрації від 28.02.2017 року №33 «Про ефективне використання
бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель» (зі змінами)
розпорядники бюджетних коштів запровадили та здійснюють електронні
закупівлі в електронній системі держаних закупівель «ProZorro».
За результатами моніторингу станом на 01.12.2018 року проведено 8
тендерних та 68 допорогових електронних торгів. Із запланованих на тендерні
закупівлі 3604,5 тис.грн. економія коштів завдяки електронним закупівлям в
системі «ProZorro» становить 346,6 тис.грн. Сума запланованих допорогових
закупівель склала 3103,4 тис.грн. Зекономлено при цьому- 279,7 тис.грн.
Загальна економія коштів районного бюджету за 11 місяців – 626,3 тис.грн.
Податкова політика
За даними Іллінецького відділення Немирівської ОДПІ ГУ ДФС України у
Вінницькій області за 9 місяців 2018 року до Зведеного бюджету району
мобілізовано 205,8 млн. грн. податків та зборів, що на 39,6 млн. грн. або 23%
більше до 2017 року.
Відповідно до Державного бюджету надійшло 89,3 млн.грн., що на
13,7 млн.грн. або 25 % більше до 2017 року.
Станом на 01.10.2018 року надходження до загального фонду місцевого
бюджету складають 116,3 млн.грн. Приріст надходжень до аналогічного
періоду минулого року складає 21,9 млн.грн., або 23,2%,
Найбільший приріст надходжень відбувся по ПДФО за рахунок :
- збільшення розміру мінімальної заробітної плати на 16,3%;
- збільшення рівня заробітної плати працівників соціальної та бюджетної
сфери (питома вага в загальному фонді оплати праці більше 85%);
- вжиття заходів щодо легалізації найманих працівників;
- виявлення та залучення до державної реєстрації і декларування доходів
громадян осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність без державної
реєстрації;
- залучення до декларування доходів громадян власників земельних
часток(паїв) площею більше 2 га.
У структурі місцевих бюджетів на податок на доходи з фізичних осіб
припадає 67,6%, плату за землю -13,5%, єдиний податок - 14,7 %, податок на
нерухоме майно -1,7%.
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Впровадження заходів, спрямованих на детінізацію економіки району
На виконання розпорядження голови РДА «Про заходи щодо забезпечення
детінізації економіки району» від 04.05.2016 №95 (зі змінами) працювала
районна робоча група з питань забезпечення детінізації економіки району. У
січні-листопада 2018 року проведено 4 засідання робочої групи, про що
складено протоколи, та заслуховували 15 суб’єктів господарювання.
16.08.2018 року направлено листи райдержадміністрації 35 керівникам
підприємств району, якими за даними поданих звітів форми «№ 1ДФ» у І
кварталі поточного року допущено нарахування середньомісячної заробітної
плати окремим найманим працівникам, які працювали повний квартал, у
розмірах, нижче законодавчо встановленого мінімуму. До вказаних термінів
суб’єктами господарювання надано письмове пояснення щодо допущених
порушень при виплаті заробітної плати найманим працівникам та
проінформовано робочу групу про усунення таких порушень.
В процесі виконання заходів, націлених на детінізацію економіки району:
- легалізовано працю по 29 найманих працівниках в 12 торгівельних
точках,
- до бюджету надійшло 19,4 тис.грн. ПДФО та 23,7 тис.грн. ЄСВ;
- до державної реєстрації, як суб’єктів підприємницької діяльності,
залучено 48 фізичних осіб, додатково сплачено 29,1 тис. грн. єдиного податку.
Транспортне обслуговування та зв'язок
Згідно інформації головного управління статистики у Вінницькій області
вантажооборот в Іллінецькому районі у січні-жовтні 2018 року зріс на 151,4%
до відповідного періоду 2017 року і становить 5,4 млн. т/км, а перевезення
вантажів складає 69,0 тис. т, тобто втричі більше за минулорічний період.
Зменшився пасажирооборот: 7,1 млн. пас. км, або 81,4% до відповідного
періоду 2017 року, перевезено пасажирів - 252,3 тис. осіб, або 84,8% до 2017
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року. Це зумовлено, як скороченням природного приросту сільського
населення, так і зменшенням його загальної кількості.
Транспортне обслуговування та ремонт доріг 9 місяців 2018 р.
У поточному році Уряд спромігся знайти і виділити безпрецедентні 47
млрд грн, з яких 11,5 млрд грн. були направлені на місцеві дороги.
Загальний запланований Урядом обсяг фінансування дорожніх робіт
наступного року становитиме 56 млрд грн.
В Іллінецькому районі за 9 місяців 2018 року було освоєно 12 млн. 76,5
тис. грн. Так, відремонтовано дороги:
- Під’їзд до с. Лугова
(ремонт біло-щебеневого покриття 2 км.) на суму 692,6 тис грн.
- Автодорога «Межа Житомирської області – Погребище – Іллінці»
(ямковий ремонт 12,2 км) освоєно 1 012,4 тис грн.
- Паріївка – ст. Оратів
(ямковий ремонт 9,2 км) освоєно 633,1 тис .грн.
- Немирів – Іллінці
(ямковий ремонт на ділянці 10 км і поверхнева обробка – 1,2 км) разом освоєно
1 146,2 тис. грн.
Окрім того, на цій дорозі на ділянці від с.Жорнище до кордону
Немирівського району здійснено влаштування нового асфальтно-бетонного
покриття окремими ділянками загальною протяжністю 2,7 км, на що потрачено
15 млн. грн. Роботи виконувала філія «Немирівська ДЕД».
- Дашів – Угарове (нове асфальто-бетонне покриття і ямковий ремонт на
ділянці 10 км), освоєно 1 500 тис. грн., в тому числі залучено кошти Дашівської
ОТГ – 200 тис. грн., «Райффайзенагро» - 200,5 тис. грн.;
- Торків – Брацлав – Леухи – межа Черкаської області (нове асфальтобетонне покриття ділянками по с. Чортория і с. Леухи загальною протяжністю
1520 м. і ямковий ремонт на ділянці 20 км.) освоєно 6 841,4 тис.грн.
- Іллінці – Красненьке
(ямковий ремонт протяжністю 10 км) 250,8 тис.грн.
Проводилися роботи по ремонту і утриманню автодороги державного значення
Р-33 «Вінниця – Турбів – Гайсин – Вел. Михайлівка» протяжністю 41,5 км.
Всього виконано робіт на 1 508,7 тис.грн.
Проводиться організаційна робота із залучення коштів інвесторів до ремонту
дорожнього покриття у с. Білки.
Задля покращення якості перевезення пасажирів на приміських автобусних
маршрутах загального користування, з перевізниками укладаються договори
про організацію таких перевезень.
Демографічна ситуація
Сучасна демографічна ситуація, яка склалася в районі, виглядає наступним
чином: скорочення чисельності населення, зниження тривалості життя і
народжуваності, смертність населення в працездатному віці, старіння
населення.
Чисельність наявного населення Іллінецького району становить 36,7 тис.
чоловік проти 37,1 тис. чоловік у відповідному періоді 2017 року. Із загальної
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кількості жителів: 15,4 тис. осіб, або 42% проживають у міських поселеннях та
21,3 тис. осіб (58%) проживають у сільській місцевості.
В міську об’єднану громаду увійшли 10 громад, 24 населених пункти,
чисельність населення станом на 01.10.2018 р. - 20,6 тисяч осіб. В селищну
об’єднану громаду увійшли 6 громад, 12 населених пунктів, чисельність
населення станом на 01.10.2018 р. - 8,5 тисяч осіб.
Основним фактором зменшення чисельності населення є природне його
скорочення. У районі смертність в 1,9 рази перевищує народжуваність, а саме:
за 9 місяців 2018 року народилося 243 дитини (або на 22 дитини менше, ніж у
відповідному періоді минулого року), померло 452 особи проти 430 осіб у
відповідному періоді минулого року. У січні–вересні 2018 року загальне
природне скорочення чисельності населення складає -209 осіб.
Кількість населення працездатного віку становить понад 20 тис.чол., із
них зайнято: у сфері економічної діяльності - 6,9 тис. чол., в підприємництві близько 4,3 тис. чол.
Заробітна плата
Впродовж року райдержадміністрацією здійснювались заходи щодо
дотримання державних соціальних гарантій, створення економічних умов для
збільшення середньої зарплати працівників.
За статистичними даними підприємств району за ІІІ квартал поточного
року середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного
працівника, становить 7884,0 грн., та зросла до відповідного періоду
попереднього року на 26,2%. Середньооблікова кількість штатних працівників
становить 7157 осіб, що на 4,8% більше проти минулого року.
У сільському господарстві за даними відділу агропромислового розвитку
середньомісячна заробітна плата зросла у порівнянні з минулим роком на
2887,0 грн. (на 61%) та становить 7641,0 грн.
Залишається значною диференціація рівня оплати праці між видами
економічної діяльності. Найбільш оплачуваними в районі є працівники, зайняті
в промисловості, лісовому господарстві.
Заборгованість із виплати заробітної плати працюючим на економічно
активних, неактивних, підприємствах - банкрутах за 10 місяців поточного
року в районі – відсутня.
Впродовж 2018 року відбулося 3 засідання районної робочої групи з
питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Заслухано
24 керівника підприємств та організацій району.
Пенсійне забезпечення
Загальна кількість пенсіонерів у районі складає 10305 осіб. Протягом 10
місяців 2018 року призначено 292 нових пенсійних справи та проведено 656
поточних перерахунків. Видатки на виплату пенсій та допомог пенсіонерам
склали 728,79 млн. грн. Середньомісячна потреба коштів для виплати пенсій
становить 72,9 млн. грн.
Середній розмір пенсії по району станом на 01.11.2018 з урахуванням
поточних перерахунків пенсії становить 1940,81 гривень.
За 10 місяців 2018 року до бюджету Іллінецького об’єднаного управління
Пенсійного фонду Вінницької області при плановому завданні 1650,3 тис. грн..
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фактично надійшло власних коштів 1455,1 тис. грн., або 88,2%, що на 195,2 тис.
грн. менше планового завдання.
Станом на 01.11.2018 року в районі виникла заборгованість ПАТ
«Іллінецьке ПБМП5» з відшкодування фактичних витрат на виплату та
доставку пільгових пенсій в сумі 61,1 тис. грн. Із суми боргу 45,5 тис. грн. –
судові рішення знаходяться на ДВС, на 9,3 тис. грн. – подано позовну заяву
через прокуратуру. По даному підприємству надійшли кошти в сумі 40,0 тис.
грн. на арештований розрахунковий рахунок, Іллінецьким відділом ДВС
направлено лист в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» в м. Київ для вияснення
залишку коштів на даному арештованому рахунку. Після надходження
відповіді від банку будуть виставлені вимоги на суму боргу для перерахування
коштів на відділ ДВС. Надходження даних коштів в сумі 40,0 тис. грн..
планується на листопад місяць.
Станом на 01.11.2018 року заборгованість зі сплати страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду в
районі відсутня.
Невирішені проблеми: Власними коштами для фінансування виплати пенсії
район забезпечує себе всього на 31,0 %.
Заходи щодо досягнення поставлених цілей
Для забезпечення надходжень до бюджету Пенсійного фонду в повному
обсязі Іллінецьким об’єднаним управлінням ПФУ постійно протягом року
будуть вживатись передбачені законодавством заходи впливу до платників, які
порушують встановлений порядок нарахування та сплати страхових внесків та
інших платежів, проводитиметься роз’яснювальна робота серед платників та
населення.
Соціальний захист
Гарантований соціальний захист громадян передбачає такі складові:
- надання пільг згідно з діючим законодавством ветеранам війни, в т.ч.
учасникам антитерористичної операції, дітям війни, пенсіонерам бюджетних
установ, постраждалим від Чорнобильської катастрофи, ветеранам військової
служби та органів внутрішніх справ, багатодітним сім’ям та іншим пільговим
категоріям населення;
- забезпечення пільгового проїзду окремих категорій населення на
міських, приміських, міжміських маршрутах автомобільним та залізничним
транспортом;
- безкоштовне забезпечення протезно-ортопедичними виробами, засобами
пересування і реабілітації;
- забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни, осіб з
інвалідністю, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно
до законодавства;
- надання ветеранам війни одноразової грошової допомоги до Дня
Перемоги;
- надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю та непрацюючим
малозабезпеченим особам;
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- здійснення заходів за напрямом соціальної та професійної адаптації
учасників антитерористичної операції;
- виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з
військової служби;
- виплата грошової компенсації за належне житло деяким категоріям осіб,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,
осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів
їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України;
- виплата державних соціальних допомог та компенсаційних виплат сім’ям
при народженні дитини та малозабезпеченим сім’ям;
- надання субсидій на житлово-комунальні послуги, придбання твердого
палива та скрапленого газу.
Станом на 01.11.2018 року на обліку в Єдиному державному реєстрі осіб,
які мають право на пільги, перебуває 11996 осіб, з них 1077 ветеранів війни,
2655 ветеранів праці, 2092 осіб з інвалідністю, 143 постраждалих від аварії на
ЧАЕС, 368б багатодітних сімей, в яких проживає 1248 дітей.
Всього впродовж 10 місяців 2018 року нараховано та профінансовано
пільг на житлово-комунальні послуги пільговим категоріям населення району
на суму 2662,58 тис.грн.
Забезпечено надання пільг на тверде паливо та скраплений газ в готівковій
формі на суму 1002,09 тис.грн. 532 особам.
Виплачено матеріальної допомоги 14 особам з інвалідністю та пенсіонерам
на суму 9,8 тис.грн., здійснено компенсаційні виплати 70 особам з інвалідністю
на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне
обслуговування, на загальну суму 25,8 тис.грн., а також, відшкодовано
витрати на поховання 7 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок
війни на суму 6,4 тис.грн.
Усім ветеранам війни виплачено щорічну разову допомогу до 5 травня в
установлених законодавством сумах (1039 чол. на суму 1076,71тис. грн).
Відповідно до Районної комплексної цільової програми підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств
населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 20182020 роки, надано матеріальної допомоги 31 жителям району на загальну суму
37,4 тис.грн., виплачено одноразової матеріальної допомоги хворим з
хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз та
проживають на території району 2 особам на загальну суму 10,0 тис. грн. Таку
ж виплату здійснено за рахунок коштів Іллінецької ОТГ 3 особам на суму 45,0
тис.грн.
Укладено 7 договорів на санаторно - курортне лікування постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії.
Оздоровлено 12 осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства
та отримано гарантійні листи від санаторно-курортних закладів на
оздоровлення ще 2 осіб цієї категорії.
Виплачено компенсацію 29 особам за невикористане санаторно-курортне
лікування на суму 13,71 тис.грн.
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Видано 38 засобів пересування та реабілітації, 225
направлень для
замовлення безкоштовного виготовлення протезно-ортопедичних виробів.
Щомісячно проводяться виплати адресних соціальних допомог та
компенсаційних виплат близько 2842 одержувачам.
За 10 місяців 2018 року загальна сума виплачених допомог склала 47534.72
тис.грн.
Державні соціальні допомоги та компенсаційні виплати одержали:
- 1719 сімей з дітьми на суму 23428,87 тис. грн., в т. ч. 10 сімей, що
потребують тимчасової державної допомоги дітям (аліменти), на суму 115,42
тис. грн. та 1 сім’я, яка усиновила дитину, на суму 27,52 тис.грн.;
- 442 особи з інвалідністю внаслідок дитинства, в т.ч. дітей, на суму
7952,23 тис.грн.;
- 300 малозабезпечених сімей на суму 11706,46 тис.грн.;
- 7 сімей, в яких виховуються діти-сироти та позбавлені батьківського
піклування (по принципу «гроші ходять за дитиною») на суму 1648,34 тис.грн.;
- 40 осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю 1 та 2 групи
внаслідок психічного розладу, на суму 993,93тис.грн.;
- 2 сім’ї, які усиновили дитину, в сумі 27,52 тис.грн.;
- 94 фізичні особи, які надають соціальні послуги, на суму 173,28 тис.грн.
(заборгованість по цій виплаті станом на 01.11.2018 року становить 13,66
тис.грн);
- 187 осіб, які здійснюють догляд за 80-річними та особами з інвалідністю І
групи на суму 38,47 тис.грн.;
- 13 осіб, які досягли пенсійного віку, але не мають право на пенсію, на
суму 140,83 тис.грн.;
- 90 осіб з інвалідністю, які не мають право на пенсію, на суму 1445,31
тис.грн.
У районі проживає 100 сімей, які переїхали з Донецької та Луганської
областей та 5 сімей - Автономної Республіки Крим, членів яких (265 осіб)
перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1
жовтня 2014 року № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної
операції».
51 сім’я отримує допомогу відповідно постанови Кабінету Міністрів
України від 1 жовтня 2014 року №505 «Про надання щомісячної адресної
допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України
та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», на загальну
суму 800,27 тис.грн.
В районі функціонує комунальний заклад «Територіальний центр
соціального обслуговування» Іллінецької районної ради, який має відділення
соціальної допомоги вдома, стаціонарне відділення для постійного або
тимчасового проживання громадян, відділення організації надання адресної
натуральної та грошової допомоги.
Комунальний заклад здійснює соціальне обслуговування громадян
похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих, із числа осіб працездатного віку, на
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період до встановлення їм групи інвалідності (але не більше як 4 місяці), які не
здатні до самообслуговування.
Розширено сферу надання соціальних послуг шляхом надання швацьких
та перукарських послуг. Безкоштовно перевозяться особи з обмеженими
фізичними можливостями.
Стаціонарне відділення територіального центру розраховане на 35 ліжкомісць з повним державним забезпеченням, а також, на платній основі при
наявності працездатних родичів, які за законом зобов’язані здійснювати догляд.
Поряд з цим, є ряд проблем, які ще необхідно вирішувати, зокрема:
- в стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання
громадян, провести капітальний ремонт покрівлі, вигрібної ями, встановити
систему блискавкозахисту, обробити вогнезахисним розчином дерев’яні
конструкції даху та провести поточний ремонт ванних кімнат;
- в адмінбудинку КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування»
Іллінецької районної ради переобладнати газовий котел на енергозберігаючий
вид палива, провести роботи щодо заміни вікон та проведення поточного
ремонту приміщення.
Також, одним із ключових завдань у 2019 році буде монетизація пільг та
субсидій (виплата готівкою).
Для проведення монетизації на житлово-комунальні послуги необхідно
встановлювати додаткові програмні забезпечення або здійснювати оновлення
діючих програм, істотно змінювати принцип відшкодування та контролю
наданих пільг.
Необхідно змінити принцип надання адміністративних послуг, шляхом
забезпечення прийому громадян, які звертаються з питань соціального захисту,
не лише в районному центрі, а також в смт.Дашів.
За вимогами часу, необхідно розширювати перелік засобів інформування
одержувачів державних допомог, пільг та субсидій, шляхом смс-повідомлень,
інтернет –повідомлень через соціальну мережу, тощо.
У 2019 році необхідно вишукати можливість введення монетизації пільг
на проїзд відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018
№197 «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма
видами транспорту на міських, приміських та міжміських маршрутах».
Згідно проведеного прогнозного розрахунку,
потреба коштів на
монетизацію пільг в Іллінецькому районі на 2019 рік для 3758 осіб, які мають
право на пільговий проїзд, становить 6957,81 тис.грн. (у 2018 році з місцевих
бюджетів для здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд на
приміських маршрутах загального користування окремих категорій громадян,
виділено 60,0 тис.грн.).
Соціальний захист учасників антитерористичної операції
та їх сімей
Станом на 01.11.2018 року на обліку в управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації перебуває 19 членів сімей загиблих
учасників антитерористичної операції та 374 учасники антитерористичної
операції, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,
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гарантії соціального захисту» надано статус учасників бойових дій, з них 12
осіб прирівняні до інвалідів війни.
Усі вони користуються пільгами або субсидіями на оплату за житловокомунальні послуги в межах норм споживання та отримують інші виплати і
компенсації відповідно до чинного законодавства.
Рішенням сесії районної ради затверджено Району комплексну цільову
програму підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а
також інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального
захисту, на 2018-2020 роки.
Відповідно до цієї Програми, зокрема, для учасників антитерористичної
операції та їх сімей здійснюється: адресна грошова допомога; соціальна
грошова допомога членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції
для компенсації за пільговий проїзд (з розрахунку 200 гривень щомісячно на
одну особу); надання фінансової підтримки ГО «Спілка учасників АТО та
ветеранів інших бойових дій».
У 2018 році надано адресної грошової допомоги учасникам АТО та
сім’ям загиблих:
- За рахунок коштів районного бюджету: 9 особам на суму 14,6 тис.грн.
- Іллінецькою об’єднаною громадою: 88 особам на суму 195,0 тис.грн.
- Дашівською об’єднаною громадою: 90 особам на суму 76,5 тис. грн.
- Соціальної грошової допомоги 19 особам - членам сімей загиблих
учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд
надано на суму 38,0 тис. грн.
На обліку для забезпечення путівкою на санаторно-курортне лікування
перебуває 27 осіб з числа учасників АТО. Відповідно до кошторисних
призначень на 2018 рік заплановано придбати 11 путівок на санаторнокурортне лікування цій категорії осіб, оздоровлено 9 чоловік, укладено
договори на оздоровлення ще 2 осіб.
Також, у 2018 році видано 2 направлення на психологічну реабілітацію.
Управлінням праці та соціального захисту населення Іллінецької
райдержадміністрації укладено договір із навчальними закладами щодо
проведення у 2018 році навчання (перепідготовки) демобілізованих учасників
антитерористичної операції, за професією водій автотранспортних засобів.
Надано послуг 5 особам на суму 17,8 тис.грн.
Проводиться робота щодо виявлення серед учасників АТО потребуючих у
отриманні освітніх послуг за державні кошти у 2019 році.
В січні 2018 року за отриману грошову компенсацію в сумі 589,0 тис.грн.,
учасником АТО, визнаним особою з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи,
придбано житло в Києво-Святошинському районі.
В жовтні 2018 року за рахунок грошової компенсації придбано 3-х
кімнатну квартиру сім’єю внутрішньо переміщеної особи, яка захищала
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та має
інвалідність 3 групи внаслідок війни, на суму 927,5 тис грн.
У вересні 2018 року перераховано грошову компенсацію на спецрахунки
2 особам з інвалідністю 2 групи з числа учасників бойових діях на території
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інших держав, які перебували на квартирному обліку, відповідно в сумі 633,7
тис.грн. та 927,5 тис.грн.
Виплачено другу частину одноразової грошової допомоги жителю
Іллінецького району, який отримав ушкодження середньої тяжкості під час
участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, в сумі 345,55 тис.грн. (у 2017 році
виплачено першу частину в сумі 154,45 тис. грн.)
При надходженні коштів обласного бюджету заплановано здійснити
компенсаційну виплату за навчання у І та ІІ семестрі 2017-2018 навчальних
років на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних
закладів Вінницької області на суму 35260,0 грн. 4 студентам з числа учасників
антитерористичної операції та їх дітей.
Проведено виплату матеріальної допомоги 24 військовослужбовцям,
звільненим з військової строкової служби, відповідно до Постанови КМУ від
08.04.2015 №185 на загальну суму 39,4 тис.грн.
Надання житлових субсидій
У 2018 році передбачено бюджетом
на надання субсидій
для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 56 115,6 тис.
грн., з них для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг – 46 948,3 тис. грн., на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива – 9 167,3 тис. грн.
За десять місяців 2018 року субсидію для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг нараховано в сумі 34188,4 тис. грн.,
профінансовано – 45025,3 тис. грн. (з урахуванням заборгованості за 2017 рік
11609,6 тис. грн.). Заборгованість станом на 01.11.2018 року складає 772,7 тис.
грн., із них по електроенергії – 216,2 тис. грн. та природному газу – 643,1 тис.
грн. - за вересень, жовтень 2018 року, вивезення побутового сміття - 3,8 тис.
грн. - за жовтень місяць 2018 року та по подачі холодної води - 90,2 тис. грн..
Субсидії готівкою на придбання скрапленого газу та твердого палива у
січні - жовтні 2018 року призначено 2517 сім’ям, кількість домогосподарств у
порівняні з відповідним періодом 2017 року зменшилася на 411 сімей. За
січень – жовтень 2018 року сума призначених субсидій складає 7972,5 тис. грн.
разом із поштовим збором.
Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство за десять
місяців 2018 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на
2,8 % і становить - 3167,46 грн.
Профінансовано за скраплений газ та тверде паливо на суму 6592,4 тис.
грн.. в т.ч. за минулий - в сумі 40,1 тис. грн. Заборгованість на 01.11.2018 року
складає 1420,2 тис. грн.
Готівку виплачено 2069 домогосподарствам (2017 рік-10 домогосподарств,
2018- 2059 домогосподарств).
Після завершення опалювального періоду 2017-2018 років управлінням
праці та соціального захисту населення райдержадміністрації здійснено
прийом заяв на оплату частини суми невикористаної субсидії внаслідок
економії споживання енергоресурсів житлової субсидії на оплату комунальних
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послуг з постачання та розподілу природного газу та постачання та розподілу
електричної енергії для індивідуального опалення, що не перевищує вартості
100 куб. метрів природного газу або 150 кВт.год. електричної енергії.
Загальна сума частини невикористаної субсидії, що підлягає монетизації
для проведення виплати субсидентам, становить 1821,8 тис.грн.
Право на отримання частини невикористаної суми субсидії з газо- або
електропостачання для індивідуального опалення у районі мають 2921
субсидентів, що становить майже 51% від загальної кількості одержувачів
субсидії, що на 1430 менше проти аналогічного періоду 2017 року.
В жовтні місяці поточного року субсидією для відшкодування витрат на
оплату житлово – комунальних послуг користувалося 4440 сімей.
Після отримання оновлень для програмного комплексу 30 жовтня 2018
року проведено автоматичний перерахунок субсидій на опалювальний період
2018-2019 років по 2271 особовій справі, опрацьовано 1881 заяв та декларацій
осіб, які звернулись щодо призначення субсидій за період з 01.10.2018 року.
Прийом відвідувачів здійснюється у Центрі надання адміністративних
послуг.
Для матеріально-технічного забезпечення управління праці з метою
охоплення соціальною підтримкою якомога більшої кількості населення та
надання їм належного соціального захисту відповідно до районної Програми
забезпечення виконання Іллінецькою районною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою на 2018 рік, виділені кошти у сумі 44,0 тис. грн.
Для покращення матеріально – технічної бази управління праці та
соціального захисту населення відповідно до Програми соціального захисту
населення населених пунктів Іллінецької міської ради Іллінецької міської
об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки виділено 25,0 тис. грн.
Крім того, за рахунок міського бюджету та співфінансування з районного
центру зайнятості 2 безробітних були залучені на громадські роботи, для
проведення роз’яснювальної роботи серед жителів громади та надання
допомоги у оформлені документів.
Охорона праці
В районі проводиться робота щодо реалізації державної політики в галузі
охорони праці, створення безпечних та належних умов праці, попередження
нещасних випадків та аварій на виробництві та нещасних випадків
невиробничого характеру.
Питання стану охорони праці та промислової безпеки розглядаються на
розширених
засіданнях
колегій
райдержадміністрації,
районних
координаційних радах з питань безпечної життєдіяльності населення, які
проводяться щоквартально. Організовуються семінари із спеціалістами
підприємств, на яких підвищується рівень знань та поширюється передовий
досвід з питань охорони праці.
У 2018 році прийнято 4 розпорядження голови райдержадміністрації з
питань охорони праці та три рішення районної координаційної ради з питань
безпечної життєдіяльності населення.
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У квітні поточного року відзначено День охорони праці. Утворено районну
робочу групу, затверджені відповідні заходи, мета яких вирішення проблем
запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, створення
належних та безпечних умов праці на кожному виробництві.
Утворено оперативну групу з питань безпечної життєдіяльності населення
в період виконання комплексів польових робіт.
Впродовж 2018 року пройшли навчання та перевірку знань з питань
охорони праці 318 осіб, зареєстровано 3 випадки виробничого травматизму.
Управлінням праці та соціального захисту населення проводиться робота
по реєстрації колективних договорів і додатків до них, надаються рекомендації
по їх укладанню. Станом на 01.11.2018 року зареєстровано 126 колективних
договорів, укладених на підприємствах, установах та організаціях різних форм
власності.
На 96 підприємствах, установах і організаціях району проведено атестацію
робочих місць з важкими і шкідливими умовами праці (з 97 підприємств, які
підлягали атестації. Всього атестовано 321 робоче місце, 828 працівники мають
право на пільги.
Невирішені проблеми:
- недостатній контроль з боку суб’єктів господарювання за виконанням
нормативних актів з охорони праці;
- недостатність фінансування суб’єктами господарювання заходів з охорони
праці відповідно Закону України «Про охорону праці».
Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності
Правове забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, є системою гарантованих державою
економічних, юридичних, фінансових та організаційних заходів щодо повного
державного забезпечення відповідно до державних соціальних стандартів і
отримання передбачених законодавством пільг для задоволення їх життєво необхідних потреб і створення умов для нормальної життєдіяльності.
У районі проживає 7287 дітей віком до 18 років, з яких 54 дитини-сироти
та дитини, позбавленої батьківського піклування (24 дитини-сироти, 30 дітей,
позбавлених батьківського піклування). З цієї категорії 46 дітей (85,2 %)
перебувають під опікою та піклуванням, 6 – в прийомних сім’ях і дитячих
будинках сімейного типу (11,1%), 1 – в державних закладах (1,8%), 1 дитина
влаштована на тимчасове проживання у сім’ю родичів.
Службою у справах дітей райдержадміністрації проводиться робота із
пошуку сімей, які могли б взяти дітей на виховання і спільне проживання.
Протягом 11 місяців 2018 року 9 дітей влаштовано під опіку, піклування у сім’ї
родичів.
Ведеться Єдиний електронний банк даних дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на
виховання, а також дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Заведено особові справи та обліково-статистичні картки на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Здійснюється контроль за сім’ями
опікунів та піклувальників, прийомними сім’ями, дитячим будинком сімейного
типу. Велика увага приділяється виконанню указів Президента щодо розвитку
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сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
У районі функціонує 4 прийомні сім’ї та 3 дитячі будинки сімейного типу.
У цих сім’ях проживають 34 дитини.
З метою удосконалення інформаційної бази щодо соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запроваджено облік
нерухомого майна дітей вищезазначеної категорії. Відповідно до цього обліку
із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування:
- 6 дітей мають житло на праві власності (11,1%);
- 47 дітей мають житло на праві користування (87,0%);
- 1 дитина немає житла (1,8%).
Значна увага приділяється роботі з дітьми, які опинилися в складних
життєвих обставинах.
Проводяться бесіди з дітьми, схильними до правопорушень та їх батьками.
Поряд із щоденною роботою служби залишається ряд існуючих проблем:
- високий рівень соціального сирітства;
- забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
- введення в промислову експлуатацію ЄІАС «Діти».
Робота районних соціальних служб
Іллінецьким районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
постійно здійснюється робота з різними категоріями клієнтів. Так протягом
2018 року клієнтами центру стали 1346 осіб (з числа сімей: яким призначена
державна допомога при народженні дитини; які постраждали від збройних
конфліктів; де дітей виховують одинокі батьки; опинилися в складних
життєвих обставинах; перебувають у конфлікті з законом; мають проблеми
інвалідності; тощо).
З метою завчасного попередження сімейного неблагополуччя протягом
2018 року працівниками РЦСССДМ здійснено оцінку потреб 60 сімей із
дітьми, які проживають у територіальних громадах району. Виявлено 10 сімей,
які перебувають у складних життєвих обставинах (в яких виховуються 25
дітей).
Всього на обліку центру станом на 04.12.2018 року, через алкогольну
залежність/спів залежність членів сім’ї, спосіб життя батьків, безробіття,
інвалідність, зневажливе ставлення, складні стосунки в сім’ї, насильство або
реальна загроза його вчинення, перебуває 72 сімей, які опинилися у складних
життєвих обставинах (в них виховуються – 183 дитини). З метою комплексного
вирішення проблем сімей - 4 взято під соціальний супровід у 2018 році. Всього
супроводом на кінець звітного періоду охоплено 9 сімей (в них 19 дітей).
Протягом 2018 року послугами РЦСССДМ охоплено 8 сімей, в яких 18
дитини знаходилися на обліку служби у справах дітей як такі, що перебувають у
складних життєвих обставинах за підставою ухилення батьків від виконання
батьківських обов’язків та 1 сім’я в якій 1 дитина за підставою жорстокого
поводження. Даний показник складає 100% від загальної кількості сімей даної
категорії.
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Під соціальним супроводженням центру протягом 2018 року перебуває 4
прийомних сім’ї та 3 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 10
прийомних дітей та 23 дітей-вихованців.
В районі продовжено впровадження нової форми професійної підтримки
прийомних батьків – групи зустрічей прийомних батьків та батьків-вихователів.
З початку року центром організовано та проведено три таких зустрічі.
Протягом 2018 року соціальною роботою було охоплено 12 сімей вимушених
переселенців, в яких виховується 19 дітей, надано послуги без оформлення
соціального супроводу за карткою обліку роботи з сім’єю.
Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
здійснюються заходи для забезпечення ефективної державної політики у сфері
підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству,
попередження торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок
та чоловіків, що є одним з найважливіших інструментів розвитку країни, росту
добробуту її громадян і вдосконалення суспільних відносин.
Сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який
відображає моральний стан суспільства, і могутнім фактором формування
демографічного потенціалу. Є потреба у фізично й морально здоровій сім’ї, яка
здатна реалізувати свій соціальний потенціал та відтворювальну функцію,
забезпечити не лише власне виживання, а й розвиток.
Станом на 1липня 2018 року у 463 багатодітних сім’ях району
виховується 1588 дітей. У 119 багатодітних сім’ях діти виховуються однією
матір’ю, у 1 багатодітній сім’ї діти виховуються одним батьком. У 343 сім’ях
виховується по 3 дітей; у 68 сім’ях - по 4 дітей; у 37 сім’ях - по 5 дітей; у 9
сім’ях - по 6 дітей; у 3 сім’ях - по 7 дітей; у 1 сім`ї - 8 дітей; ще у 1 сім`ї в - 9
дітей та у 1 сім`ї – 11 дітей.
Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації ведеться облік
багатодітних сімей, формується база даних багатодітних сімей, постійно
надаються
консультації щодо пільг багатодітним сім’ям, подовжується
оформлення та видача посвідчень батьків багатодітної сім`ї та дитини з
багатодітної сім`ї.
На постійному контролі знаходяться багатодітні сім’ї, які потребують
першочергової допомоги та підтримки. Визначаються потреби сімей, в яких
виховується 5 і більше дітей та діти - інваліди.
В Іллінецькому районі 371 багатодітній матері присвоєно почесне
звання «Матір – героїня», починаючи від 2009 року, які народили та виховали 5
і більше дітей до 8 – ми річного віку.
Відповідно до звернень, відділом освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, збираються та обробляються особові справи для подання
в облдержадміністрацію на присвоєння почесного звання «Матері – героїні». У
2018 році подано 3 особові справи у відділ нагород облдержадміністрації для
присвоєння почесного звання «Матерів – героїнь».
Для організації відпочинку та оздоровлення дітей у 2018 році в
Іллінецькому районі було відкрито 22 заклади відпочинку при закладах
загальної середньої освіти, де надано відпочинкові послуги 1141 учню.

30

Також Іллінецькою ОТГ закуплено путівки до ТОВ «ЛОСК Маяк
ЛТД» Тиврівського району с.Селище на оздоровлення дітей пільгових
категорій та оздоровлено 61 дитину.
В цілому на проведення оздоровчої кампанії 2018 року у районі
витрачено 477,6 тис.грн. із районного та місцевих бюджетів.
Додатково діти пільгових категорій оздоровилися за рахунок обласного
та державного бюджетів. Між дітьми віком від 7 до 18 років, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки в установленому законодавством
порядку розприділено путівки в дитячі оздоровчі центри та оздоровлено 50
таких дітей.
Оздоровлено 15 дітей учасників АТО у Польщі, які були запрошені
керівниками Влощовського повіту. Витрати на перебування дітей взяла на себе
польська сторона.
Для сприяння в районі реалізації ефективної державної політики з
питань сім’ї, ґендерної рівності, запобігання домашньому насильству, протидії
торгівлі людьми розпорядженням голови райдержадміністрації №59 від
28.03.2018 року створено міжвідомчу раду з питань сім'ї, ґендерної рівності,
запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми.
В 2018 році відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
проведено заходи щодо забезпечення в районі рівних прав чоловіків та
жінок:
- липні 2018 року в рамках проведення інформаційної кампанії «Щастя в 4
руки» розміщено зовнішню рекламу «Я дбаю про свою дитину, так само, як моя
дружина» у смт.Дашів, вул.. Л.Українки,1;
- вересні 2018 року у приміщенні Іллінецької центральної районної лікарні біля
жіночої консультації м.Іллінці, вул. Вільшанська, 48, розміщено плакат із
соціальною рекламою «Разом удвічі легше!».
Для популяризації вивчення гендерного питання в інформаційних
центрах Іллінецького РЦЗ та відділі освіти, молоді та спорту Іллінецької РДА
розміщені куточки з гендерної політики з відповідним наповненням.
В В 2018 році відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
проведено заходи щодо протидії торгівлі людьми:
- у липні: розміщено на зовнішніх носіях біл-бордів соціальну рекламу по
вулиці Європейській м.Іллінці «Примус до праці шляхом обману, шантажу чи
насильства – це злочин, Якщо тобі відомі такі випадки – телефонуй!»;
проведено вуличну акцію «Знай та протидій» із розповсюдженням роздаткових
матеріалів «Працюй безпечно. Подорожуй безпечно. Навчайся безпечно» та
«Якщо ви їдете за кордон» наданих громадською організацією «Прогресивні
жінки»;
- у квітні проведено інформаційно - просвітницьку акцію з протидії
торгівлі людьми шляхом розповсюдження соціальної реклами з протидії
торгівлі людьми у районі та місті, а саме: «Торгівля людьми. Розпізнай
небезпеку вчасно», «Рабство досі існує»;
Проводиться інформаційно - розяснювальна робота у формі бесід на тему
«Не стань живим товаром» із людьми, які планують їхати на роботу за кордон.
Проведено 8 таких бесід.
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14.03.2018р. у рамках заходів з протидії торгівлі людьми проведено
тренінг із студентами Іллінецького державного аграрного коледжу на тему:
«Торгівля людьми – це не міф, це реальність».
25.09.2018р. відбулось засідання «круглого столу» щодо організації та
проведення у жовтні інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми,
зокрема вуличної акції «Хода за свободу». З метою роз’яснення громадянам
району існування проблеми торгівлі людьми, її основні форми та способи
втягнення в експлуатацію, з особливим акцентом на трудову експлуатацію.
Відділом освіти, молоді та спорту проведено спортивні змагання «Тато,
мама і я – спортивна сім’я», конкурс «Молодь обирає здоров’я», акцію
«Відповідальність починається з мене».
Головною метою в галузі спорту на 2019 рік є: створення додаткових умов
і розширення можливостей для залучення населення до систематичних занять
фізичною культурою і спортом, виховання у молоді стійкої потреби до
здорового способу життя, подальший розвиток спорту вищих досягнень.
В районі функціонує дитячо-юнацька спортивна школа Іллінецької міської
ради.
Здійснюють діяльність також 3 громадські організації фізкультурноспортивного спрямування:
- района організація ВФСТ «Колос»;
- спортивний клуб «Страж»;
- спортивний клуб «Атлант».
Освіта
Освітня мережа району повністю задовольняє потреби. В
загальноосвітніх школах навчаються 3888 учнів, працює 539 учителів.
Дошкільною освітою охоплено 1538 вихованців, а навчальний процес у
дошкільних закладах забезпечують 184 педагоги. Позашкільними навчальними
закладами, які перейшли до ОТГ, охоплено 959 учнів та 25 педагогів.
В в ОТГ створені 3 (2- м.Іллінці, 1- Дашів) опорні школи.
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У поточному році стартувала фундаметнальна реформа освітньої галузі
«Нова українська школа». Цього річ вона бере початок з перших класів.
Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації у 2017 році був
виданий наказ «Щодо реалізації Концепції державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
Педпрацівники залучені до активного використання електронної платформи
«НУШ» і «ЕдЕра» та пройшли професійну перепідготовку, підготовлені
навчальні кабінети, робочі місця учителів. Змінюється філософія навчального
процесу, в якому має панувати демократизм, компетенція, повага, виховання.
420 першокласників зайшли в оновлені класи та розпочали навчання за
новими стандартами і програмами.
Школи району отримали ігрові набори LEGO Play Box та Six Bricks для
першокласників. На 403,2 тис.грн закуплено меблів, комп'ютерної техніки та
дидактичного матеріалу.
Утворено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр». На
придбання корекційних засобів, методичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності установи було надано з державного бюджету 180,70
тис.грн. У цьому році в закладах загальної середньої освіти було організовано 5
інклюзивних класів, в яких навчається 6 дітей з особливими освітніми
потребами, та 2 інклюзивні групи в закладах дошкільної освіти, де навчається 2
дітей. У кожному інклюзивному класі є асистент вчителя, а в садочках –
асистенти вихователів.
Організовано розпочато новий навчальний рік. Учні зайшли в
підготовлені, відремонтовані класи. Забезпечено підвіз учнів. Дашівською ОТГ
за кошти обласного бюджету за співфінансування місцевого бюджету придбано
новий шкільний автобус. За підтримки сільських рад та сільгоспвиробників
забезпечено харчування дітей 1-4 класів, утримання працівників їдальні. На
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дані цілі було перераховано – 59,1 тис. грн. Майже 215 тис. грн. спонсорських
коштів було залучено додатково на ремонтні роботи та придбання меблів.
Продовжено роботу по енергозбереженню. Замінено 57 вікон у Леуській
ЗОШ І-ІІІ ступенів (117 учнів) на суму 299,37 грн. У Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ
ступенів (149 учнів) проведено ремонт по утепленню системи теплопостачання
на суму 166,26 тис.грн. В Слободищенській ЗОШ І-ІІІ ст. (101 учень), провели
ремонт перекриття та утеплення спортивного залу на суму 20,544 тис.грн.
Спільними зусиллями відділу освіти, молоді та спорту та колективу Бабинської
ЗОШ І-ІІІ ст. (162 учні), за підтримки Іллінецької філії ПрАТ «Зернопродукт
МХП» та ТОВ «Шефгруп Агро» зроблено капітальний ремонт та утеплення
даху їдальні. З районного бюджету на дані цілі профінансовано 45,895 тис.грн.
Заклади освіти повністю готові до опалювального періоду.
Школи забезпечені дровами та брикетами. Проведено поточні ремонти
котелень,оператори котелень пройшли навчання по допуску до експлуатації
водогрійних котлів. Затверджено акти готовності котелень.
Медицина

В галузі охорони здоров’я продовжується акцент на розвитку первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, удосконалення
організації медичної допомоги міському і особливо сільському населенню,
наближення її до кожної сім’ї, збільшення ефективності медичного
обслуговування при раціональному використанні ресурсів галузі.
Рішенням 28 сесії 7 скликання Іллінецької районної ради від 22.06.2018р.
№544 02.07.2018 утворено комунальне некомерційне підприємство «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради.
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15.08.2018 укладено договір з Національною службою здоров’я України. З
01.10.2018 заклад фінансується із Національної служби здоров’я України.
Сімейні лікарі ЗПСМ центру отримали заробітну плату за новими
розрахунками відповідно до укладених декларацій.
Відповідно до наказу МОЗ України від 06.09.2018 №1629 Центр отримав
ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.
До складу КНП "Центр первинної медико – санітарної допомоги"
Іллінецької районної ради входить:
- Центр КНП "Центр первинної медико – санітарної допомоги";
- Бабинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини;
- Леухівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини;
- Чорторийська амбулаторія загальної практики сімейної медицини;
- Китайгородська амбулаторія загальної практики сімейної медицини;
- 11 фельдшерських пунктів.
Станом на 01.11.2014 року КНП «ЦПМСД» обслуговує населення в
кількості 9151осіб. Для обслуговування населення Іллінецького району на
первинному рівні штатним розписом передбачено 8 посад лікарів, в тому числі
лікарів ЗПСМ штатних посад -5, лікар-педіатр – 1, із них зайнятих - 4.
З 01.04.2018року діє процес укладання декларацій між сімейними лікарями
центру та жителями району. Станом на 15.11.2018року укладено 5257
декларацій.
Також медичним підприємством у 2018 році проведено слідуючі заходи:
1.
Регулярно здійснюються виїзди сімейних лікарів
у сільські
населені пункти для наближення надання медичної висококваліфікованої
допомоги сільському населенню району.
2.
Забезпечуються
пільгові
контингенти
населення
району
безкоштовними медикаментами.
3.
Укладено трьохсторонній договір між Іллінецькою РДА, аптеками
та центром первинної допомоги для забезпечення реалізації Урядової програми
«Доступні ліки»
4.
Переглянуто діючі державні та регіональні програми, що
стосуються медичного забезпечення населення району відповідно до потреби, в
частині фінансового забезпечення. Рішенням сесії 23.10.2018 року № 577
затверджено Районну Програму розвитку
та підтримки комунального
некомерційного підприємства « Центр первинної медико санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради на 2018 – 2019 роки.
Сільські голови району прийняли рішення про виділення субвенції на
оплату праці медичним працівникам Центру в поточному році в сумі 131,2 тис.
грн. Крім того, депутатами сіл до кінця року будуть виділені кошти на
утримання працівників окремих пунктів здоров’я.
Ще одним важливим кроком у розвитку медицини району стало прийняття
рішення про реорганізацію закладу ІІ рівня надання медичної допомоги в
Іллінецькому районі в комунальне некомерційне підприємство «Іллінецька
центральна районна лікарня» районної ради.
Керівництво КНП «Іллінецька центральна районна лікарня» першим в
області пішло на такий крок, що відкриває нові перспективи перед закладом і
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збільшує шанси для набуття статусу лікарні інтенсивного лікування І рівня
Північного госпітального округу.
У сформовану раду Північного госпітального округу увійшли три
представники району: Микола Масленчук, Олександр Бабушок, Сергій
Тітаренко.
Важливим завданням медичної галузі є модернізація, оновлення
медичного обладнання в лікарні. Департаментом охорони здоров’я
облдержадміністрації в серпні 2018 року благодійно було передано
діагностичний автоматизований комплекс зі стрес-системою та велоергометр
вартістю 194,8 тис. грн., закуплений за кошти Світового банку.
До кінця року очікується виділення додаткових коштів з державного
бюджету на придбання ендоскопічної системи (ендоскопічна стійка) вартістю 1
млн. гривень.
156,6 тис.грн. страхових внесків Бюджетного Фонду «Подільська громада»
спрямовано на придбання необхідних матеріалів для життєдіяльності лікарні.
Зокрема, придбано сучасну медичну та діагностичну апаратуру:
- 2 камери для зберігання стерильного інструменту на суму 10,9 тис.грн.;
- холодильник для зберігання медикаментів, вартістю 7,0 тис.грн.;
- кондиціонер для створення сприятливого температурного режиму жіночої
консультації, вартістю -15,0 тис. грн.
За 9 місяців 2018 року з місцевих бюджетів на функціонування лікарні
додатково було виділено коштів на суму 415,2 тис.грн., з них: з районного
бюджету 178 тис.грн., з міського бюджету Іллінецької ОТГ-236 тис. грн., які
були спрямовані на закупівлю вакцин, оплату електроенергії, придбання
обладнання, меблів тощо.
Для забезпечення повноцінного функціонування центральної районної
лікарні потрібно співфінансування обласного, районного та місцевих бюджетів.
Ринок праці
Основною
метою діяльності служби зайнятості є забезпечення
соціального захисту громадян, які звернулись до Іллінецької районної філії
Вінницького обласного центру зайнятості в пошуку роботи. У січні – жовтні
поточного року службою зайнятості надано сприяння у працевлаштуванні 1516
чол. При цьому рівень працевлаштування становив 53%, тобто кожен другий,
хто звернувся до центру зайнятості, був працевлаштований.
У 2019 році чисельність незайнятого населення, яке перебуватиме на
обліку в Іллінецької районної філії Вінницького ОЦЗ очікується дещо нижче
рівня минулого року і складатиме 2900-3000 осіб.
Серед пріоритетів організації зайнятості, як і у минулі роки
залишатиметься заохочення роботодавців до створення додаткових робочих
місць для працевлаштування безробітних в т.ч. за рахунок відшкодування
роботодавцю єдиного соціального внеску. Протягом 10 місяців 2018 року
роботодавцям району відшкодовано єдиного внеску в сумі 88,1 тис.грн.
Розв’язати проблему зайнятості допоможе збалансування попиту на
працю і пропозицію робочої сили. Протягом січня – жовтня 2018 року
районною філією Вінницького ОЦЗ направлено на професійне навчання 414
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безробітних, витрачено 18,2 тис. грн. коштів із Фонду на дану ціль. Програмою
зайнятості на 2019 рік планується направити на навчання та професійну
підготовку та перепідготовку 414 осіб.
Як один із ефективних заходів зменшення напруженості на ринку праці та
матеріальної підтримки безробітних є організація та проведення оплачуваних
громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. Протягом 10 місяців
2018 року в таких роботах прийняло участь 167 безробітних. Витрачено на
оплату громадських робіт із Фонду загально обов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття 82,3 тис. грн. та коштів
місцевих бюджетів 82,3 тис. грн. В наступному році планується залучити до
таких робіт 270 безробітних.
Один із пріоритетних напрямів у роботі районної філії Вінницького ОЦЗ
є профорієнтація населення. Протягом наступних років планується надати
профорієнтаційні послуги 4100 особам щорічно, із них - 2500 особам із
категорії незайнятого населення та 1600 - зайнятим.
Велика увага приділяється профорієнтаційній
роботі серед учнів
випускних класів загальноосвітніх шкіл району. Всього профорієнтаційними
послугами буде охоплено 60% учнів 8-11 класів ЗОШ району.
Одним із напрямків співпраці служби зайнятості і роботодавців є
забезпечення соціального захисту осіб, які неспроможні скласти конкуренцію
на ринку праці та потребують додаткових гарантій щодо працевлаштування в
т.ч. учасників бойових дій в зоні АТО, осіб з обмеженими фізичними
можливостями, тимчасово розселених громадян – внутрішньо переміщених
осіб з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь.
Протягом січня – жовтня на обліку перебувало 7 внутрішньо
переміщених осіб, з яких 3 працевлаштовано. На 01.11.2018 такі особи на
обліку не перебувають.
За січень-жовтень 2018 року на обліку в Іллінецькій районній філії
Вінницького ОЦЗ перебувало 27 учасників АТО, семеро із яких
працевлаштовано, а двоє осіб продовжують перебувати на обліку.
Для досягнення вагомих результатів у сфері забезпечення зайнятості
учасників АТО необхідна злагоджена робота усіх гілок влади та самих
роботодавців.
Розвиток культури і мистецтва
Діяльність закладів культури і мистецтв району спрямована на реалізацію
завдань та реформ, ініційованих Президентом та Урядом України метою яких є
забезпечення прав кожного громадянина України на отримання якісних та
доступних послуг в сфері культури.
Робота галузі культури району зосереджена на відродженні творчої
ініціативи громадян, розвитку традиційної народної творчості, пожвавленні
культурного життя району.
Мережа закладів культури району включно із Іллінецькою та Дашівською
ОТГ налічує 69 установ: бібліотеки – 27; мистецькі заклади - 2; краєзнавчі
музеї - 3 (з них 1 державний ); клубні заклади в т.ч. РБК – 39.
Під підпорядкуванням сектору культури і туризму безпосередньо перебуває
25 закладів : бібліотеки – 10; краєзнавчі музеї -1; клубні заклади в т.ч. РБК - 25 .
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При клубних закладах культури району працює 230 клубних формування, у
тому числі 207 колективів художньої творчості, з них 19 колективів мають
звання «народний», 3 - «зразковий». При клубних закладах діє 103 клубних
формувань для дітей та підлітків.
Творчі колективи закладів культури та аматори району протягом звітного
періоду брали активну участь у культурно-мистецьких заходах, фестивалях та
концертах. А також демонстрували свою майстерність на обласних,
всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах.
Активними учасниками районних та обласних, всеукраїнських культурномистецьких заходів були народний аматорський фольклорно – етнографічний
колектив «Ластівка», народне аматорське жіноче вокальне тріо «Горлиця»,
зразковий аматорський ансамбль «Калинонька», зразковий аматорський
хореографічний колектив «Фантазія», народний аматорський фольклорний
колектив «Хутірські молодиці», народний аматорський ансамбль української
пісні «Відлуння», народний аматорський театр пісні «Господині».
У 2018 році працівниками галузі проведено 43 масових заходи.
Найуспішнішими були: міжнародний фестиваль хорового мистецтва імені В.І.
Іжевського «Над Собом пісня дзвінко лине», ІІ Всеукраїнський пленер
гончарного мистецтва «Вікенд у Ганжі» у с. Жорнище.
Бібліотечні установи протягом звітного періоду впевнено підтверджували
своє достойне місце в соціокультурному середовищі нашого району, яке
відповідає їхній прогресивній місії. При бібліотеках працює 13 клубів за
інтересами: 6 - для дітей, 4 - для юнацтва, 3 - для молоді та дорослих, з них: 6 літературно-мистецького напрямку, 5 - краєзнавчого характеру, 2 –
профорієнтаційних.
У звітному періоді Іллінецьким краєзнавчим музеєм проведено 13 заходів
для дітей та молоді з метою популяризацію нашої історії, культури, традицій
(виставки, майстер класи з народних ремесел, квест, тощо).
У 2018 році проведено упорядкування та благоустрій територій клубних
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закладів та пам'яток культури в усіх населених пунктах. Проведено ремонтні
роботи в закладах культури району, зокрема, в Іллінецькому районному
будинку культури (пофарбовано підлогу 1-го та 2-го поверху, туалет;
встановлено автомат та ящик герметичний для електролічильника; замінено
контактори та автомати для електрокотлів; придбано мікрофонні кабелі та
стійки) на загальну суму 19697,00 грн.
Коштом Іллінецької міської ради проведено капітальні, поточні ремонти,
придбано мобільну сцену, комп’ютерну техніку, підсилюючу апаратуру,
музичні інструменти, сценічні костюми та інше на загальну суму 1 млн. 105
тис.грн.
Здійснено підписку періодичних видань на ІІ півріччя 2018 року на суму
20,0 тис. грн.
За кошти Дашівської селищної ради здійснено: заміну вікон на
металопластикові (3 шт.), дверей, оновлено одяг для сцени Яструбинецької
філії КЗ «Дашівський центр культури і дозвілля», поточні ремонти в будівлях
Купчинецької, Шабельнянської, Кантелинська філій КЗ «Дашівський центр
культури і дозвілля», заміна підлоги в Дашівській дитячій музичній школі.
Використано коштів на суму 64 450 грн.
Заклади культури є і залишаються осередками розвитку творчих ідей та
втілення їх в життя, тому основними завданнями у 2019 році є : розвиток
аматорського мистецтва, відродження, збереження національних традицій,
звичаїв, обрядів, організація культурно-масових заходів, інформаційне
забезпечення, зміцнення матеріально-технічної бази, створення умов для
ефективного виховання дітей та молоді, формування позитивного іміджу
закладів культури на основі нових форм і методів роботи.
Архівна справа
Джерелами формування районного архіву є 161 фонд підприємств,
організацій і установ району. Документи, які зберігаються в районному архіві
датовані ще 1944 роком. У наявності є 27,3 тис. справ, інформація яких
використовується у довідках соціально-правового характеру.
У зв'язку із ліквідацією багатьох підприємств, установ, організацій, в
районі діє комунальне підприємство «Районний трудовий архів»,
де
знаходиться на зберіганні близько 16682 справ. Це дало можливість
забезпечити більш якісне виконання соціально-правових запитів громадян.
З метою забезпечення зберігання документів архівного фонду на території
району, необхідно передбачити в районному бюджеті кошти для ремонту
приміщення архівосховища та підключення охоронно-пожежної сигналізації.
Основними завданнями на наступні роки є:
- внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що
мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання
відомостей, що в них містяться;
- забезпечення централізованого зберігання документів, що мають велике
соціальне значення у забезпеченні прав та законних інтересів громадян.

39

Житлово-комунальне господарство
У січні – жовтні 2018 року в Іллінецькому районі виконано будівельних
робіт на суму 7 682 тис. грн, що становить 0,2% загальнообласного показника.
Показники прийняття в експлуатацію нового будівництва житла складають
1930 кв. м. загальної площі – 87,0% до січня-вересня 2017 р.
В 2018 році в житлово-комунальному господарстві району функціонували
такі основні галузі: водопостачання та водовідведення, електропостачання,
газопостачання, вивезення твердих побутових відходів, ремонт доріг та вулиць
комунальної власності. Специфікою діяльності підприємств, що надають
житлово-комунальні послуги, є те, що незалежно від стану розрахунків,
послуги споживачам надаються систематично. А це породжує заборгованість
підприємств галузі за спожиті матеріальні та енергоресурси.
Рівень оплати населенням за спожиті житлово-комунальні послуги за 10
місяців 2018 року становить 98,9%.
Підготовка котелень:
• Всього 82 котельні - підготовлено 82 котельні – 100%.
• Капітальний ремонт котелень: план 2 од. проведено ремонт 2 од. – 100%.
Підготовка житлового фонду:
• Комплексна підготовка будинків до опалювального сезону - 44 од.,
підготовлено – 100% (Паспорти готовності в процесі підписання).
Вуличне освітлення та благоустрій
На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 29 березня
2018 року №62 «Про організацію весняної акції з благоустрою та санітарної
очистки території населених пунктів району», в проведенні двомісячника взяли
участь всі населені пункти району. До проведення робіт було залучено 16 736
осіб, в т. ч. майже півтори тисячі учнів шкіл та студентської молоді. На
громадські роботи з кожним роком залучається все більше незайнятих осіб,
зареєстрованих як безробітні.
Виконувались роботи з озеленення, упорядкування парків і скверів,
територій пам’ятників і кладовищ, приводились до належного естетичного та
санітарного стану дитячі та спортивні майданчики, інші місця масового
відпочинку та перебування людей.
Працівниками установ та організацій було висаджено більше 1470 дерев
різних порід, 3815 кущів, упорядковано 31 га газонів та посаджено 11 м2
квітників.
ОТГ та сільськими радами проведена значна робота по благоустрою
населених пунктів, ліквідації несанкціонованих звалищ, опорядженню фасадів
та парканів, прибиранню будівельних матеріалів на узбіччях вулиць. В ході
акції ліквідовано 35 несанкціонованих смітників, на полігони і сміттєзвалища
вивезено 361 м3 побутових відходів та сміття. За цей час упорядковано 5
існуючих парків та 1 сквер. В населених пунктах району проведено побілку
дерев
вздовж
вулиць
та
доріг,
в
парках
та
скверах.
За час акції упорядковано 48 кладовищ, 18 братських могил, 20
меморіальних комплексів. Наведено лад на територіях усіх дитячих,
навчальних та лікувальних закладів. Прибрано 49 дитячих та 43 спортивних
майданчиків, більше 18 141 тис.м2 прибудинкових територій. Протяжність
очищених від сміття берегів водойм становить 7,1 тис.м.
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Особлива увага приділяється наведенню порядку на автошляхах та
дорогах, як державного, так і місцевого значення.
Було прибрано та впорядковано 43,7 тис.м2 вулиць та доріг населених
пунктів, 2 342 тис.м2 тротуарів, 18 зупинок міського транспорту. Проведено
поточний ямковий ремонт 4 094 м2.
Всього на заходи з благоустрою було витрачено коштів у сумі 77 500 грн.
В м.Іллінці в 2018 році спільно з громадськими організаціями та
активістами облаштовано 8 дитячих та спортивних майданчиків, утеплено
дитячі садочки. Проводяться ремонти тротуарів, встановлено автобусні
зупинки. Тривають роботи із облаштування тротуарних доріжок, автобусної
зупинки та вуличного освітлення в смт. Дашів.
На території району знаходиться 11 водогонів загальною протяжністю
106,05 км, та 5,5 км каналізаційних мереж (в м.Іллінці).
Водогін в м.Іллінцях (загальна протяжність 20,1 км) - комунальна
власність, централізованим водопостачанням забезпечено майже 98%
населення, що становить 2762 абонента (дворів та квартир). Решта водогонів колективної форми власності.
На завершальній стадії будівництво з водогону протяжністю 3,2 км в
с.Райки Паріївської сільської ради. Загальна вартість робіт по водогону
становить понад 1 млн.грн. Будівництво водогону відбувається за рахунок
коштів місцевого бюджету, населення та інвесторів.
Захист населення і території району від можливих надзвичайних ситуацій
Іллінецька районна ланка територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Вінницької області здійснювала нагляд щодо
забезпечення техногенної та природної безпеки, організовувала проведення
робіт із запобігання надзвичайних ситуацій (НС) техногенного та екологічного
характеру, реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і
довкілля та зменшення матеріальних втрат.
У весняний та осінньо-зимовий періоди 2018 року виникали надзвичайні
ситуації природного походження: сильні морози, снігопади, ожеледиці,
шквальні вітри та дощі.
Протягом року в районі склалася одна масштабна надзвичайна ситуація.
Зокрема, березні 2018 року на території вольєра, розташованого в урочищі
«Дашівське ПП ТРМГ «Дашівське» Іллінецького району Вінницької області
виникла епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней. Завдяки
реалізації на території району Плану заходів щодо локалізації, ліквідації та
недопущення подальшого захворювання, вогнище африканської чуми свиней
було локалізовано і знищено.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
•
оновлення системи оповіщення населення із застосуванням проводового
радіомовлення,
мобільних
операторів
зв’язку,
інтернет-провайдерів,
телерадіоорганізацій району;
•
приведення до рівня сучасних вимог матеріально-технічне
оснащенняорганів управління та сил цивільного захисту;
•
завершення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;
•
забезпечення пункту управління райдержадміністрації приладами РХС,
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індивідуальними засобами захисту органів дихання, сертифікованою
оргтехнікою;
•
заміна та модернізація техніки та спорядження, що перебувають на
озброєнні підрозділів пожежно-рятувальної служби цивільного захисту,
спеціалізованих служб, підрозділів та формувань, а також інших підрозділів, які
залучаються до виконання завдань цивільного захисту;
•
забезпечення матеріальними засобами збірні евакуаційні пункти, пункти
обігріву, створення умов роботи особового складу при несприятливих
погодних умовах (палатки, генератори, прилади опалення, харчування,
канцелярія, тощо) – планується використати кошти районного бюджету в сумі
10 тис.грн;
•
проведення спеціальних об’єктових тренувань на 8 потенційнонебезпечних об’єктах;
створення матеріального резерву для запобігання, локалізації
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків (у
випадку буревію, снігових заметів, шквального вітру, підтоплення, граду,
пожеж в екосистемах, відключення електроенергії, тощо) за рахунок районного,
місцевого бюджетів та інших коштів не заборонених чинним законодавством в
сумі 30,0 тис.грн. (відповідно до заходів Комплексної програми захисту
населення і території Іллінецького району у разі загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки, якою передбачені кошти у сумі 55
тис. грн.).
Очікувані результати:
Реалізація вищезазначених завдань та заходів забезпечить техногенну та
пожежну безпеку на території району, зокрема: збереження життя людей під
час надзвичайних ситуацій та матеріальне забезпечення належного реагування
на надзвичайні ситуації;
послідовне зниження ризику виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення
рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій,
підвищить рівень протипожежного захисту та створення сприятливих умов для
реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, мінімізує наслідки
надзвичайних ситуацій, забезпечить життєзабезпечення потерпілого населення,
підвищить ефективність реагування на техногенні аварії.
Невирішені проблеми:
• не повністю проведена інвентаризація захисних споруд, що належать
приватним власникам;
• забезпечення пункту управління райдержадміністрації, приладами РХС,
індивідуальними засобами захисту органів дихання, сертифікованою
оргтехнікою.
• реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій
району від можливих надзвичайних ситуацій. Приведення у належний
технічний стан захисних споруд цивільного захисту.
Розвиток громадянського суспільства. Прозорість, відкритість у
діяльності органів влади
Розбудова України як демократичної європейської держави ставить на
порядок денний питання розвитку громадянського суспільства, відкритості та
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прозорості владних інституцій, забезпечення рівноправного партнерства та
залучення громадян до формування і реалізації державної та регіональної
політики.
Саме тому пріоритетами в роботі Іллінецької районної державної
адміністрації, органів місцевого самоврядування у 2018 році було
налагодження на засадах партнерства ефективної взаємодії з громадськістю та
інститутами громадянського суспільства, підтримка громадських ініціатив та
проектів, забезпечення відкритості та доступності в діяльності органів влади,
сприяння максимальному задоволенню інформаційних потреб населення
району.
З метою забезпечення участі громадськості в управлінні державними
справами, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю при
райдержадміністрації створено та діє консультативно-дорадчий орган –
громадська рада. До складу громадської ради при райдержадміністрації
увійшли 8 представників громадських організацій та 4 представники
профспілок. У поточному році було проведено 4 засідання громадської ради.
Представники інститутів громадянського суспільства залучалися до
обговорення проектів нормативно-правових актів з питань соціальноекономічного розвитку району, їх пропозиції та зауваження були враховані при
прийнятті відповідних рішень.
Для врахування думки громадськості, представники
громадських
організацій включались до складу робочих груп, комісій, створених при
райдержадміністрації, організаційних комітетів з підготовки та відзначення в
районі державних свят, пам’ятних та ювілейних дат.
Однією з необхідних ланок налагодження взаємодії органу державної
влади з громадськістю є забезпечення конституційних прав громадян на
отримання достовірної та об’єктивної інформації. Від якості інформування
громадськості про діяльність органів влади залежить і її ефективність. У 2018
році інформаційна політика органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування була спрямована на підвищення рівня поінформованості
громадян про цілі, зміст та механізм реалізації державної політики,
забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, сприяння обізнаності та розумінню громадянами
конкретних планів і дій органів влади, напрямів стратегічного розвитку
району.
Місцевими засобами масової інформації районною газетою «Трудова
слава», комунальним підприємством «Іллінецька районна організація
радіомовлення» забезпечено інформування населення про діяльність органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування. Публікуються інтерв’ю,
виступи керівництва району та начальників управлінь, відділів, служби
райдержадміністрації. Оприлюднюються матеріали засідань колегії районної
державної адміністрації, координаційних рад, робочих груп, нарад з
сільськими, селищним, міським головами, нарад з керівниками підприємств,
організацій, установ району.
Висвітлюється інформація про комплексні виїзди керівництва району до
територіальних громад, зустрічі з громадянами під час проведення загальних
зборів громадян за місцем проживання, виїзні та особисті прийоми громадян.
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Інформація про діяльність органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування важливі події соціально-економічного та суспільнополітичного життя району розміщується на офіційних ВЕБ - сайтах районної
державних адміністрацій, районної ради, Іллінецької міської та Дашівської
селищної рад.
З метою підвищення рівня поінформованості населення з питань, що
мають важливе суспільне значення, організовувалися прес-конференції голови
райдержадміністрації, зустрічі представників органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування з жителями населених пунктів району, трудовими
колективами підприємств, установ та організацій, засідання за «круглим
столом» за участю представників громадських організацій та засобів масової
інформації.
Невирішені проблеми:
Для забезпечення проведення електронних консультацій з громадськістю
необхідно провести технічну модернізацію офіційного веб-сайту Іллінецької
районної державної адміністрації.
Участь громад району у грантовій діяльності
Одним із шляхів розвитку громад та вирішення проблем в умовах
обмежених бюджетних ресурсів є залучення інвестицій ззовні.
Участь громадян в житті свого населеного пункту, в плануванні
майбутнього громади дуже актуальна тема в теперішній час, та вкрай важлива
для прогресивного розвитку кожної території.
Практикою доведено, що життєвий рівень і самодостатність територіальної
громади визначається не тільки її природно-ресурсним потенціалом, але й
людським фактором, який ще називають соціальним капіталом. Щоб пробудити
ініціативу громадськості та органів місцевого самоврядування і спонукати їх до
пошуку ефективних шляхів вирішення проблем територіальних громад
потрібна відповідна мотивація спільних дій.
Відповідно до наказу Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ від
01.11.2017 р. №287 за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних
полів зі штучним покриттям в регіонах України» реалізовано проект по
будівництву міні – футбольного поля зі штучним покриттям на базі стадіону
Іллінецького НВК Школи – гімназії №2, загальною вартістю 1277 тис.грн., з
яких 638,50 тис.грн.- спів фінансування з бюджету міської ОТГ.
Наближується до завершення інвестиційний проект по будівництву
фотогальванічної електростанції «Дашів» на території Дашівської селищної
ради. Вартість даного проекту – 11,8 млн.євро, Станом на 01.10.2018 року
виконано та оплачено більше 80% вартості проекту. Фактично електростанція
вже працює в тестовому режимі.
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Понад 8 млн. грн.виділено з обласного екологічного фонду на будівництво
сміттєсортувального комплексу на території полігону твердих побутових
відходів у місті Іллінці, який заплановано ввести у експлуатацію у грудні 2018
року. Загальна вартість проекту -11,8 тис.грн. У планах сортувати пластик,
папір, скло з громад району та суміжних районів. На перспективу на базі
сміттєсортувального комплексу заплановано реалізувати проект по будівництву
цеху з вторинної переробки використаного пластику.
У 2018 році 5 проектів Іллінецького району, в тому числі подані ОТГ,
отримали перемогу у 15-ому обласному конкурсі проектів розвитку
територіальних громад. Від Іллінецького району отримав перемогу проект
«Іллінецька астроблема», загальною вартістю 516,5 тис.грн., з них, 227 тис.грн.кошти обласного бюджету, 289,5 тис.грн.- співфінансування з місцевого
бюджету. Також обласне фінансування отримали проекти:
- «Тепла медіатека – творчий осередок сільської громади» с.Павлівка,
загальною вартістю 298,2 тис.грн.,
- «Реконструкція контейнерних майданчиків для роздільного збору ТПВ на
території Іллінецької ОТГ»,
- «Запровадження комплексного підходу до роздільного збору ТПВ в
Дашівській громаді»;
- «Створення рекреаційної зони відпочинку «острів кохання», як перший
крок до розвитку туризму на території Дашівської ОТГ».
З обласного бюджету на реалізацію проектів виділено біля 520 тис.грн.,
з них, з екологічного фонду- 350 тис.грн.
Будь - який міжнародний фонд насамперед ставить завдання активувати
жителів громад. Жителі громад мають об’єднатися в ініціативні групи,
громадські об’єднання. ГО – це майбутнє територіальних громад, адже спільно
з місцевою владою, міжнародними фондами громадяни можуть вирішувати
проблеми села чи міста. Мобілізація громади, підвищення громадської
активності кожного її мешканця, досвід у вирішенні поточних проблем
власними силами – основний результат реалізації проектів та конкурсів в
рамках проектно-грантової діяльності.
Приємно відзначити громадські організації «Іллінці - наше місто» та
«Діалог». Перша вже декілька років є дієвою у місті та за рахунок
акумулювання членських внесків та спів фінансування з міського бюджету
реалізовано не один проект. Зокрема в цьому році за співпраці місцевої влади,
членів громадської організації був збудований дитячий спортивний майданчик
в м.Іллінцях, надана допомога в будівництві майданчиків у населених пунктах:
Бабин та Тягун. Громадська організація є неодноразовим організатором та
спонсором святкувань та спортивних змагань.
Планування заходів територіальними громадами району на 2018 рік:
Населени
й пункт

Найменування проекту,
заходу

Адреса

Етап
реалізації

Примітка
(орієнтовна
проекту)

Бабинська сільська рада
с. Бабин

Модернізація
системи вул. Пирогова 4
опалення
школи
та
спортивного
залу
у
Бабинській ЗОШ І-ІІІ ст.

Внесено
програму
розвитку
освітньої

у 2019 р.

вартість,

опис
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галузі району

с. Бабин

с.Городок
с.Городок

с.Городок

Ремонт та перекриття вул. Центральна, приміщення
сільської 3
ради
Городоцька сільська рада
Завершення
ремонту вул.Першотравн ведуться
спортивного комплексу
ева
будівельні
роботи
Відновлення вуличного вул.
ведуться
освітлення с.Городок
Першотравнева, проектні
Шевченка,
роботи
Шкільна
Реконструкція системи вул. Перемоги,
2019 р.р.
опалення
та
енергозбереження ДНЗ

Орієнтована
вартість
проекту
250 тис. грн.
2019 р.
2019 - 21 р.р.

Іллінецька сільська рада
с.
Іллінецьк
е

Капітальний ремонт по вул.
замінні
вікон
в Центральна,5
Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст.
Модернізація
харчоблоку та їдальні.
Енергозберігаюче
вул.Центральна
освітлення
по
вул.Центральна

Внесено
у 2019-20 р.р.
програму
розвитку
освітньої
галузі району
розробка
180 тис.грн.
проекту. 2019
р.

с.Романов
о-Хутір

Енергозберігаюче
освітлення по вул.Миру

с.Іллінець
ке

Утеплення і модернізація вул.Центральна
фасадів Іллінецької ЗОШ
І-ІІІ ст.

розробка
200 тис.грн.
проекту.
2019р.
план 2019 - 500 тис.грн.
2020р.

с.Іллінець
ке

с.Іллінець
ке,
с.Романов
о-Хутір

Поточний ремонт доріг
по вул.Центральна та
Сонячна в с.Іллінецьке,
вул.Миру та Польова в
с.Романово- Хутір
с.
Будівництво корівника з
Романово- безприв’язним
Хутір
утриманням тварин для
навчально-практичної
підготовки
студентів
лабораторії
з
виробництва
та
переробки
продукції
тваринництва
Іллінецького державного
аграрного коледжу в селі
Романово-Хутір
Іллінецького
району
Вінницької області

вул.Миру

вул.Центральна, план
Сонячна,
вул. 2020р.
Миру, Польова.
с.
РомановоХутір,
Іллінецького
району,
Вінницької
області,
вул.
Миру, 93

2019- 800 тис.грн.

На
стадії
розробки та
проходження
експертизи
проекту.
Реалізація
2019-20 р.р.
Поданий для
фінансування
з державного
фонду
регіонального
розвитку.

Проект реалізовує
Іллінецький
державний
аграрний коледж.
Вартість проекту
складає
більше
13,594
млн.грн.
Реалізація проекту
дозволить
підтримати
та
стимулювати
сучасну
аграрну
освіту спільно з
розвитком
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Китайгородська сільська рада
с.
Китайгор
од
с.Китайго
род
с.Кам'яно
гірка

с.Кам'яно
гірка
с-ще
Вербівка
с-ще
Вербівка

с. Леухи

молочного
скотарства.
Підвищити якість
освіти за рахунок
створення
регіонального
науково-освітнього
центру на базі
лабораторії
з
виробництва
та
переробки
продукції
тваринництва
Іллінецького
державного
аграрного коледжу,
наростити місцевий
валовий продукт,
отримати більший
дохід від реалізації
молока.

Капітальний ремонт по вул. Шкільна 1
замінні
вікон
в
Китайгородській ЗОШ ІІІІ ст.

Внесено
у 2019 р.
програму
розвитку
освітньої
галузі району
Будівництво
дитячого вул. Гагаріна
2019
рік,
майданчика
орієнтовна вартість
100 тис.грн.
Капітальний
ремонт вул.
Миру, Проектно2019-2020
роки,
мереж
вуличного Соборна,
кошторисна
вартість
512.2
освітлення
Заводська,
документація тис.грн.
Некрасова,
виготовлена
Жовтнева
Капітальний
ремонт вул. Миру
2019
рік,
дороги по вул. Миру
орієнтовна вартість
500 тис.грн.
Криштопівська сільська рада
Капітальне будівництво вул. Кругова
проектні
протяжність 2 км,
водопроводу по вул.
роботи,
орієнтовна вартість
Кругова
реалізація
- 500 тис.грн.
2019-2020р.
Ремонт та оснащення вул.Центральна, Ведуться
орієнтовна вартість
будинку культури
69
роботи,
55 тис.грн.
завершення 2019 р.
Леухська сільська рада
Облаштування парку в вул.Шевченка
центрі с. Леухи

-

2019 р.
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сЛеухи

Реконструкція
вул.Шевченка
2018-2019 р.,
приміщення Леухівської
ведуться
амбулаторії
загальної
роботи
практики
сімейної
медицини
Слободищенська сільська рада
с.Слободи Капітальний
ремонт вул.Сонячна,
ПКД
ще
мереж
вуличного Ф.Бондаренка,
виготовлено
освітлення
з Бузкова,
на
частину
використанням
Очеретна,
вулиць,
енергоефективних
Набережна, 1-го реалізаціятехнологій
та 9-го Травня, 2019 р.Інші Дружби
в плані на
2020-21 роки
с.Слободи Поточний
ремонт вул.Центральна, проект
ще
Слободищенського
5(б)
виготовлено.
сільського клубу
Реалізація2019 р.
Росоховатська сільська рада
с.Росохов Ремонт
доріг вул.Шевченка,
ата
вул.Шевченка,
Перемоги,
Перемоги, Центральна.
Центральна

600 тис.грн.

1344,60 тис.грн.

320.60 тис.грн.

2019-20 р.р.

Міжнародна діяльність
24 серпня у районі перебували з дружнім візитом делегації Влощовського
повіту Свєнтокшинського та Лодзинського воєводсв Республіки Польща,
Ліберецького краю Чеської Республіки, Ясської повітової Ради Румунії,
Сороцького району Республіки Молдова.
У серпні 15 дітей учасників АТО оздоровлено у Влощовському повіті
Свєнтокшинського воєводства Республіки Польща, за рахунок приймаючої
сторони.
II. Цілі і пріоритети на 2019 рік
Основною метою Програми економічного і соціального розвитку
Іллінецького району на 2019 рік є:
- підвищення якості життя та добробуту населення на основі реалізації
обґрунтованих структурних реформ,
- зростання конкурентоспроможності економіки району,
- розвитку громадянського суспільства,
- підтримання стабільного та задовільного стану навколишнього природного
середовища.
Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації
наступних пріоритетних напрямів:
• збереження стабільної роботи промислових підприємств, нарощування
обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її
асортименту та підвищення якості за рахунок оновлення матеріально-технічної
бази відповідно до новітніх досягнень науки, технологій та світових стандартів;
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• створення умов для надходження інвестицій в агропромисловий
комплекс з метою перетворення його на ефективний, конкурентоспроможний
на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор економіки;
• раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та
фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок
місцевого
бюджету,
покращення
платіжної
дисципліни
суб’єктів
господарювання;
- максимальне сприяння реалізації комплексних інвестиційних проектів;
- розвиток міжнародного співробітництва району;
- стимулювання створення і підтримка діяльності сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів та інших об’єднань виробників;
- здійснення заходів по ефективному використанню водних ресурсів
району;
- стимулювання енергоощадної та енергоефективної активності суб’єктів
господарювання, в тому числі й на ринку житлово-комунальних послуг;
- посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання
та якість обслуговування житла шляхом стимулювання створення об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків;
- завершення добровільного об'єднання територіальних громад;
- удосконалення освітньої галузі регіону, покращення умов навчання
та виховання;
- покращення якості надання соціальних послуг та соціального
забезпечення осіб з інвалідністю;
- підтримка розвитку форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування: створення дитячих будинків сімейного
типу та прийомних сімей;
- покращення умов надання медичних послуг та матеріально - технічної
бази лікувальних закладів району шляхом залучення різних джерел
фінансування;
• збереження культурної спадщини та зміцнення матеріально-технічного
стану закладів культури та мистецьких колективів. Створення умов для
організації дозвілля та розвитку аматорської мистецької творчості, сприяння в
проведенні культурно - мистецьких заходів в сільських населених пунктах
району.
Шляхи досягнення поставлених цілей
В економічній сфері
Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу району, активізація
інноваційних процесів. Створення сприятливих умов для активізації
інвестиційної діяльності в районі.
Шляхи досягнення:
- збільшення обсягів промислового виробництва на 5%;
−
запровадження технологічної модернізації підприємств за рахунок
реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих
потужностей на основі впровадження енергозберігаючих та екологічно
безпечних технологій;
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−
освоєння нових проектних потужностей на таких підприємствах: ТОВ
«Люстдорф», ПрАТ «Дашівський РМЗ», ТОВ «Іллінецький цукровий завод»;
−
надання підтримки вітчизняним підприємствам для участі у
виставково-ярмаркових заходах всіх рівнів;
−
розширення кола підприємств, на яких передбачається запровадження
європейської системи контролю якості продукції, згідно з міжнародними
стандартами
якості
продукції
–
ISO
9000,
для
підвищення
конкурентоспроможності товарів та послуг.
Пріоритет 2. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового
комплексу шляхом ефективного використання природних та людських
ресурсів, впровадження новітніх та енергоощадних технологій у
виробництво, переробку та інфраструктуру зберігання продукції.
Ціль – нарощування обсягів виробництва продукції рослинництва, тваринництва
та забезпечення їх конкурентоспроможності завдяки впровадженню нових
технологій виробництва.
Основними завданнями аграрної політики району на 2019 рік є створення
умов для зростання обсягів
виробництва продукції тваринництва,
рослинництва, забезпечення її конкурентоспроможності завдяки впровадженим
новим технологіям виробництва, збільшення валового виробництва овочів та
забезпечення збереження їх в
спеціалізованих овочесховищах, також
забезпечення високого рівня реалізації за реальними цінами та експортної
спроможності сільськогосподарської продукції.
Шляхи досягнення:
- сприяння створенню рівних умов для функціонування різних
організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі;
- активізація інноваційної діяльності, впровадження нових технологій,
використання новітніх наукових розробок;
- сприяння практичному впровадженню на території району
ресурсозберігаючих,
екологічно
чистих
технологій
виробництва
сільськогосподарської продукції;
- впровадження у виробництво перспективних та більш продуктивних
сортів сільськогосподарських культур, порід сільськогосподарських тварин,
оптимізація структури посівних площ, структури кормів, забезпечення
раціонального використання мінеральних добрив та застосування засобів
захисту;
- сприяння в подальшому розвитку інфраструктури аграрного ринку;
- проведення активної інформаційної політики щодо інвестиційного
потенціалу аграрних підприємств району;
- забезпечення максимального сприяння реалізації інвестиційних проектів
з будівництва і реконструкції тваринницьких приміщень, технічного
переоснащення сільськогосподарської галузі, будівництва овочесховищ для
овочів та фруктів;
- сприяння створенню великотоварного виробництва на основі
впровадження інтенсивних промислових технологій (з будівництва молочних
комплексів, доїльних залів, молокопроводів);
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- забезпечення сприянню реалізації інвестиційних проектів з будівництва
овочесховищ з використанням сучасних технологій зберігання продукції.
Очікувані результати:
задоволення внутрішніх та експортних потреб у продукції сільського
господарства та продуктів її переробки, вирішення соціально-економічних
проблем села;
- збільшення кредитної підтримки агропромислового комплексу району;
- розширення сфери застосування праці і забезпечення зайнятості сільського
населення, розвиток інфраструктури села;
зростання
ефективності
роботи
агропромислового
комплексу;
- формування великотоварних ферм, що використовують новітні технології,
виробляють продовольчі товари високої якості;
створення запасу продовольчих товарів, необхідного для забезпечення
потреб району;
- забезпечення стабільної цінової ситуації на продовольчому ринку за рахунок
створення запасів продовольчих товарів.
Пріоритет 3. Стимулювання розвитку малих форм господарювання та
кооперації на селі, сільськогосподарського дорадництва, навчання та
поширення інноваційних розробок
Шляхи досягнення:
- стимулювання в сільській місцевості зайнятості населення в сфері
сільськогосподарського товарного виробництва та суміжних галузях;
- створення умов доступу власно вирощеної аграрної продукції на локальні
аграрні ринки;
- надання пільгових кредитів особистим селянським, фермерським
господарствам, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам та іншим
суб’єктам господарювання на селі через Комунальну організацію «Обласний
фонд сприяння інвестиціям та будівництву»;
- часткове відшкодування витрат за закуплену установку індивідуального
доїння та/або холодильну установку для зберігання і охолодження молока в
розмірі 50% фізичним особам, які мають 3 і більше корів молочного напряму
продуктивності;
- часткове співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги,
спрямованих на розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації,
зеленого туризму та дорадництва;
- складання технічної документації з нормативної грошової оцінки землі;
- створення та окультурення громадських пасовищ.
Очікувані результати:
- збільшення кількості учасників організованого аграрного ринку;
- диверсифікація сфер зайнятості сільського населення та створення нових
робочих місць;
- розширення видів виробленої продукції та отримуваних послуг в сільській
місцевості, в т.ч. не аграрних;
- підвищення якості виробленої продукції та наданих послуг;
- підвищення рівня товарності виробленої продукції, а також рівня отриманих
доходів сільськими мешканцями та соціальний захист.
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Пріоритет 4. Здійснення заходів з ефективного використання водних
ресурсів району.
Ціль – втілення комплексу заходів з метою раціонального та ефективного
використання водних об’єктів на території району, а також упорядкування
питань, пов’язаних з наданням їх у користування на умовах оренди, збільшення
надходжень до державного та місцевих бюджетів.
Завдання на 2019 рік
1.Постійно проводити розчистку та впорядкування джерел та водотоків.
2.Здійсннювати берегоукріплення і русло - регулювання ставків та притоків.
3.Створювати ефективні очисні споруди на підприємствах .
Пріоритет 5. Впровадження ресурсо – та енергозберігаючих технологій
в системі життєзабезпечення населених пунктів
За період з січня по жовтень 2018 року 39 жителів району скористалися
«Теплими кредитами» на суму 1 557 392 грн.
64% «теплих кредитів» видано на придбання енергоефективного
обладнання для приватних будинків, 36% – на утеплення квартир.
Шляхи досягнення:
• регулярне інформування підприємств та установ району про наукові
досягнення в сфері енергозберігаючих технологій та організації, які можуть
надавати відповідні послуги;
• популяризація серед населення через засоби масової інформації
ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;
• здійснення заміни побутових систем опалення на опалення з
використанням
сучасного
енергозберігаючого
обладнання,
у
т.ч.
використанням електричної енергії.
• зменшення обсягів споживання природного газу та заміна його на
альтернативні види палива.;
Пріорітет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного
іміджу району
Шляхи досягнення:
- проведення активної інформаційної політики щодо інвестиційного потенціалу
підприємств району;
- забезпечення максимального сприяння реалізації інвестиційних проектів;
- активізація місцевої ініціативи – об’єднання зусиль активних представників
територіальних громад для вирішення місцевих проблем та забезпечення
ефективного використання місцевих ресурсів;
- залучення в економічний і соціальний розвиток району фінансових ресурсів у
вигляді державних, приватних та іноземних інвестицій, технічної допомоги
міжнародних фінансових організацій, участь територіальних громад району в
міжнародних соціальних проектах.
Очікувані результати:
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-створення умов для збільшення обсягів інвестицій в реальний сектор
економіки району;
-створення додаткових робочих місць.
Пріоритет 7. Підвищення якості обслуговування в сфері торгівлі
Мета - сприяння формуванню сучасної інфраструктури роздрібної
торгівлі, ресторанного господарства та побутових послуг на території району,
забезпечення належного рівня обслуговування населення, наближення послуг до
споживачів.
Цілі і завдання на 2019 рік:
- здійснення комплексу заходів із розвитку фірмової торгової мережі
переробних підприємств району;
- сприяння товаровиробникам у просуванні сільськогосподарської
продукції до кінцевого споживача;
- пристосування діючих об'єктів торгівлі, ресторанного господарства,
побутового обслуговування до потреб людей з обмеженими фізичними
можливостями та обладнання нових відповідних об'єктів необхідними
допоміжними засобами;
- забезпечення створення необхідних умов для відновлення закладів для
надання побутових послуг у сільській місцевості;
- сприяння удосконаленню державного контролю та нагляду на
споживчому ринку та ринку послуг з метою покращення якості обслуговування
населення;
- упорядкування торгівлі на ринках району відповідно до норм,
передбачених Правилами торгівлі на ринках, та створення сучасного торговосервісного комплексу з паркуванням автомобілів;
- залучення інвестицій у розвиток підприємств торгівлі, ресторанного
господарства, побутового обслуговування населення.
Очікувані результати:
- наповнення внутрішнього ринку якісними вітчизняними товарами за
економічно обґрунтованими цінами;
- можливість придбання продукції безпосередньо від виробника;
- покращення якості обслуговування населення;
- розширення торговельної мережі, сфери побутового обслуговування в
сільській місцевості;
- створення нових робочих місць, збільшення обсягів реалізації продукції
та послуг.
У 2019 році прогнозується наростити обсяг роздрібного товарообороту
до 100 млн.грн., або 120% у порівняльних цінах.
Обсяг реалізованих послуг передбачається понад 60 млн.грн., або на 10%
більше, ніж у 2018 році.
Пріоритет 8. Створення сприятливих умов розвитку малого та
середнього бізнесу шляхом покращення регуляторного середовища.
Враховуючи існуючі проблеми в районі у 2019 році, передбачається:
- забезпечення реального партнерства між органами виконавчої влади,
місцевого самоврядування та бізнесом шляхом налагодження дієвої співпраці з
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місцевою радою підприємців при райдержадміністрації, громадськими
об’єднаннями та організаціями підприємців;
- забезпечення функціонування та удосконалення діяльності Центру
надання адміністративних послуг в Іллінецькому районі, якісне надання
адміністративних послуг;
- забезпечення прийняття економічно доцільних регуляторних актів у
сфері господарської діяльності;
- забезпечення зростання кiлькостi діючих малих і середніх пiдприємств
на 5 одиниць, або на 3% ;
- скорочення рівня безробіття та доведення чисельності зайнятих у малому
і середньому підприємництві до 4,5 тис. чол.;
- забезпечити залучення суб’єктів підприємницької діяльності району до
участі у конкурсі бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи);
- доведення питомої ваги платежiв до місцевого бюджету в результаті
господарської діяльності малих і середніх пiдприємств до 55%.
Очікувані результати
Очікуваними наслідками реалізації програмних заходів збільшення
кількості діючих малих і середніх підприємств, повноцінне використання його
потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв'язання
економічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові
економіки, зміцнення економічної бази району, вирішення проблем безробіття
та швидке насичення вітчизняного ринку товарами і послугами.
Пріоритет 9. Продовження політики стабільності та прозорості на
засадах, визначених Бюджетним кодексом України, розширення
податкової бази, посилення
платіжної дисципліни щодо виконання
податкових зобов’язань
Шляхи досягнення:
- покращення рівня обслуговування платників податків та підвищення
рівня довіри до податкової служби;
- сприяння зменшенню обсягів податкового боргу;
- надання пропозицій по вдосконаленню системи існуючих пільг і
компенсацій та порядку їх надання;
- виявлення і припинення протиправної діяльності суб’єктів
господарювання та ліквідація схем ухилення від оподаткування;
- проведення роботи з суб’єктами господарювання щодо підвищення
рівня заробітної плати та збільшення за рахунок цього надходження до
бюджету податку з доходів фізичних осіб.
Очікувані результати:
- зменшення податкового навантаження на суб’єктів господарювання та
удосконалення системи адміністрування податків, що сприятиме збільшенню
обсягів власних коштів підприємств, які можуть бути спрямовані на
інвестиційні цілі;
- підвищення рівня адміністрування податків, зборів (обов’язкових
платежів);
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- зменшення кількості випадків ухилення від оподаткування завдяки
забезпеченню чіткого визначення об`єктів оподаткування;
- покращення стану фінансування з місцевих бюджетів установ, заходів і
програм.
Пріоритет 10. Розвиток транспортної інфраструктури району
Цілі та завдання на 2019 рік та шляхи їх реалізації:
- поліпшення стану автомобільних доріг комунальної власності населених
пунктів області;
- залучення інвестицій у розвиток транспортно-дорожнього комплексу з
метою підтримання на належному рівні мережі автомобільних доріг;
- підвищення якості надання транспортних послуг;
- забезпечення регулювання та контролю за встановленням економічно
обґрунтованих тарифів, недопущення зловживання монопольним становищем
на ринку транспортних послуг.
Очікувані результати:
- забезпечення населених пунктів району сучасними автомобільними
дорогами;
− підвищення якості та безпеки перевезень;
− вдосконалення маршрутної мережі внутрішньорайонних, приміських та
міжміських автобусних маршрутів загального користування;
− розвиток регіонального ринку транспортних послуг.
Пріоритет 11. Подальший розвиток
міжрегіонального та
міжнародного співробітництва
-розробка та реалізація спільних регіональних та міжнародних проектів
розвитку громад;
-організація міжнародних зустрічей, обмін досвідом, ознайомлення з
економічними досягненнями, звичаями, культурною спадщиною;
- подальша міжнародна співпраця щодо оздоровленні молоді та дітей
району.
Пріорітет 12. Підвищення рівня доходів населення, посилення
боротьби з тіньовою зайнятістю.
- сприяння подальшого збільшення середньомісячної заробітної плати
всіх категорій працюючих та забезпечення дотримання державних гарантій в
оплаті праці суб’єктами господарювання;
- здійснення дієвого контролю за забезпеченням вчасної і в повному
об’ємі виплати заробітної плати на підприємствах району;
- проведення роботодавцям семінарів, бесід з наголошенням щодо
недопустимості використання найманої праці з порушенням трудового
законодавства;
- сприяння подальшого розширенню сфери застосування найманої праці
за рахунок створення нових робочих місць.
Очікувані результати:
- збільшення рівня соціальної захищеності громадян;
- збільшення надходжень до місцевих бюджетів.
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В соціально-гуманітарній сфері
Пріоритет 1. Гарантований соціальний захист та пенсійне
забезпечення населення району, в тому числі тимчасово розселених
громадян – вимушених переселенців з Донецької і Луганської областей, АР
Крим та м.Севастополя
Цілі та завдання на 2019 рік
Пріоритетними напрямками діяльності сфери соціального захисту в районі
будуть:
- забезпечення мінімальних розмірів заробітної плати у встановлених
державою розмірах, але не нижче прожиткового рівня для працездатної особи;
- своєчасна виплата поточної заробітної плати;
- надання гарантованих пільг та виплата компенсацій згідно чинного
законодавства пільговій категорії населення;
- забезпечення роботи програм ЄДАРП (Єдиний Державний реєстр осіб,
які мають право на пільги), внесення даних до Центрального банку даних осіб з
інвалідністю), контролю за виготовленням та видачею технічних засобів
пересування та реабілітації;
- сприяння особам з обмеженими фізичними можливостями в навчанні,
працевлаштуванні, забезпеченні їх безперешкодного доступу до об’єктів
соціальної та транспортної інфраструктур, забезпеченні потреб в лікуванні,
санаторно-курортному оздоровленні, протезуванні, засобах пересування та
реабілітації;
- надання важкохворим особам з інвалідністю та непрацюючим
малозабезпеченим особам матеріальної допомоги;
- забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян шляхом
надання пільг у безготівковій формі або шляхом щомісячної готівкової виплати
особам, які відповідно до законів України мають право на пільги з оплати
проїзду (монетизація пільг), за рішенням органів місцевого самоврядування;
- забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції
санаторно-курортним лікуванням;
- здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників
антитерористичної операції та їх дітей;
- виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з
військової строкової служби;
- виплата одноразової грошової допомоги особам, що страждають
хронічною і гострою нирковою недостатністю;
- вирішення питання матеріально-технічного забезпечення управління
праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;
- нарахування та виплата адресних соціальних допомог сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю, в т.ч. дітям, компенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги;
- нарахування та виплата щомісячної адресної допомоги особам, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України, для покриття витрат
на проживання, в тому числі на оплату житлово – комунальних послуг;
соціальних допомог;
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- здійснення 100-відсоткового електронного обміну інформацією з
підприємствами – надавачами послуг;
- здійснення заходів з соціальної професійної адаптації учасників
антитерористичної операції;
- пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
- створення та матеріально-технічне забезпечення мобільних Центрів у
селищній, сільських радах з метою надання послуг щодо оформлення
документів для призначення адресних державних допомог, пільг, житлових
субсидій, компенсацій;
• забезпечення максимальної повноти збору страхових внесків та інших
коштів, які надходять до бюджету Пенсійного Фонду відповідно до
законодавства, погашення заборгованості, ведення їх обліку;
• забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати
пенсій, допомоги на поховання, інших виплат, які згідно із законодавством
здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду та інших джерел,
визначених законодавством;
• проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення.
Очікувані результати
У результаті введення в дію змін до діючого законодавства в сфері
пенсійного забезпечення та пенсійного страхування громадян, росту розміру
мінімальної заробітної плати та зміною соціальних стандартів з 01 грудня
поточного року, анонсованих Урядом підвищень з 01 березня 2019 року
очікується збільшення розмірів вже призначених та новопризначених трудових
пенсій.
Пріоритет 2. Соціальна підтримка та пенсійне забезпечення,
відповідного до чинного законодавства, військовослужбовців, які брали
участь в АТО на Сході України, сімей військовослужбовців, що загинули
під час проведення АТО на Сході України.
Цілі та завдання на 2019 рік:
−
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо встановлення
правового статусу відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» та надання відповідних пільг;
−
забезпечення оглядами та постійним диспансерним наглядом членів
сімей осіб, які загинули в ході проведення АТО в східних областях України в
закладах охорони здоров'я;
−
забезпечення, в разі потреби, відновним та реабілітаційним лікуванням
в санаторно-курортних та інших закладах охорони здоров'я.
−
обстеження
умов
проживання
сімей
загиблих
учасників
антитерористичної операції з метою виявлення проблемних питань та шляхів їх
вирішення.
Очікувані результати:
Створення належних умов для підтримання та збереження здоров'я та
забезпечення соціальних гарантій членам сімей осіб, які загинули в ході
проведення АТО в східних областях України.
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Відповідного до чинного законодавства, пенсійне забезпечення
військовослужбовців, які брали участь в АТО на Сході України, та сімей
військовослужбовців, що загинули під час проведення АТО на Сході України
проводиться головним управлінням ПФУ у Вінницькій області.
Пріоритет 3. Профілактика соціального сирітства та захист прав дітей,
залишених без батьківського піклування, в умовах децентралізації
Шляхи досягнення:
- влаштування та реабілітація бездоглядних та безпритульних дітей;
- розвиток сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей-сиріт (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих
будинків сімейного типу, прийомних сімей);
- підтримка національного усиновлення, як пріоритетної форми сімейного
виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,;
- забезпечення створення нових та якісного супроводження існуючих
прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;
- реалізація права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок;
- здійснення заходів щодо збереження житлових та майнових прав дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- підвищення ролі об’єднаної територіальної громади у вирішенні питань
захисту прав та розвитку дітей.
Очікувані результати:
-зменшення кількості дітей, влаштованих в інтернатні заклади ;
- забезпечення влаштування дітей до різних форм сімейного виховання, не
менше 85% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- забезпечення 100% оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- збільшення виявлення та підвищення ефективності надання допомоги
жертвам насильства та торгівлі людьми, забезпечення реабілітації дітей, що
стали жертвами насильства в центрі соціальної реабілітації;
- зменшення кількості сімей, що перебувають в складних життєвих
обставинах на 10%;
- активізація роботи об’єднаної територіальної громади щодо соціального
захисту дітей.
Пріоритет 4. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація
співпраці у сфері освіти і науки. Покращення матеріально - технічної бази
навчальних закладів.
- впровадження модернізованих програм початкової та старшої школи;
- розвиток інклюзивного та дистанційного навчання;
• співпраця з міжнародними фондами і програмами, участь у
Міжнародних освітніх проектах та розширення співпраці з навчальними
закладами;
- підтримка обдарованої молоді;
- оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, а саме:
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- капітальний ремонт будівлі Китайгородської ЗОШ І-ІІІ ст.: заміна вікон
на енергозберігаючі;
- капітальний ремонт будівлі початкової школи Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст.;
- модернізація системи опалення школи та спортивного залу у Бабинській
загальноосвітній школі І-ІІІ ст.;
- розвиток позашкільної освіти:
Очікувані результати:
- підвищення рівня знань учнів загальноосвітніх закладів;
- покращення умов навчання та виховання дітей дошкільного віку та учнів.
Пріоритет 5. Підвищення якості медичного обслуговування населення
району.
Цілі і завдання на 2019 рік.
НКП «Іллінецька центральна районна лікарня»
1.
Виконання обласних та районних програм, які спрямовані на зниження
рівня захворюваності, інвалідності та смертності серед населення.
2.
Створення на базі КНП «Іллінецька ЦРЛ» лікарні інтенсивного лікування
І рівня Північного госпітального округу.
3.
Забезпечення виконання заходів відповідно прийнятої програми
«Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги
жителям Іллінецького району на 2019-2021 роки».
4.
Підключення КНП «Іллінецька ЦРЛ» до центрального компоненту eHealth (придбання ліцензійного програмного забезпечення, підключення
серверу та створення локальної сітки по закладу, закупівля комп’ютерного
обладнання та навчання персоналу).
5.
Забезпечити вимоги щодо цивільного захисту, техногенної та пожежної
безпеки приміщень лікарні, шляхом:
обробки вогнегасним розчином дерев’яні конструкції горищ всіх будівель
та приміщень;
обладнанням приміщень системами протипожежного захисту;
забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального
захисту .
6.
Покращення матеріально-технічної бази медичного закладу, підвищення
енергоефективності, а саме:
проведення капітального ремонту стерилізації, та адмінкорпусу
(внутрішні роботи); 1-го поверху поліклінічного відділення (внутрішні роботи);
фасаду будівлі хірургічно-травматологічного відділення (зовнішні роботи);
терапевтичного, акушерсько-гінекологічного, хірургічного відділень (внутрішні
роботи); даху будівлі хірургічного та поліклінічного відділень - ремонт
зношених дерев’яних конструкцій, заміна зношеної покрівлі;
проведення ремонтних робіт по заміні фасаду будівлі дитячого,
терапевтичного та пологового відділення;
заміни твердого покриття по території лікарні (асфальтове, гравійне,
плиточне);
дооблаштування відділення ВЕНД;
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7.
Придбання
сучасної
медичної
та
діагностичної
апаратури
(езофагогастродуоденоскоп, фіброгастроскоп,
колоноскоп, дерматоскоп,
пересувний рентгенологічний апарат, фетальний монітор FC70 «Biomed»,
комп'ютерна томографія – аппарат КТ Siemens 64,УЗД аппарат Philips,
апаратура для повного комплексу лабораторного обстеження, інкубатор для
новонароджених, лапароскопічна система для операцій на черевній порожнині,
монітори життєдіяльності організму – 3 шт., аппарат- ШВЛ, 12-ти канальний
ЕКГ, апарат для плазмофорезу, кисневу станцію (кисневий концентратор);
8.
Покращення рівня медикаментозного забезпечення підприємства;
9.
Придбання спеціалізованого медичного автотранспорту «Реанімобіль» з
метою транспортування важкохворих та породіль до обласних медичних
закладів. Поданий на розгляд обласної комісії для реалізації за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку у 2019 році.
НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»:
1.
Закінчити капітальний ремонт Леухівської амбулаторії ЗПСМ.
2.
Придбати медичний транспорт для Чорторийської та Китайгородської
амбулаторій ЗПСМ.
3.
Продовжити оснащення структурних підрозділів установи медичним
обладнанням, інвентарем відповідно до табеля оснащення.
4.
Створити умови для залучення в КНП «ЦПМСД» сімейного лікаря.
5.
Продовжити співпрацю з органами місцевого самоврядування для
створення спроможної та ефективної мережі по наданню медичних послуг
сільському населенню.
Пріоритет 6. Сприяння повній, продуктивній зайнятості населення
Цілі та завдання на 2019 рік:
- стимулювання створення нових робочих місць на підприємствах, в
установах та організаціях, незалежно від форми власності та організаційноправових форм господарювання;
- сприяння підвищенню якості надання соціальних послуг з
працевлаштування незайнятого населення у 2019 році. Забезпечення зростання
рівня працевлаштування для категорій громадян, які не спроможні скласти
конкуренції на ринку праці та потребують додаткових гарантій соціального
захисту від безробіття, внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО;
- організація професійного навчання безробітних у відповідності з
потребами роботодавців. Забезпечення працевлаштування після набуття
професії на рівні не нижче 98% від загальної чисельності безробітних, які
закінчили навчання;
- посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізації
відносин у сфері зайнятості населення;
- збільшення проти 2018 року обсягів працевлаштування сільського
населення на сезонних роботах;
- надання організаційної та матеріальної підтримки безробітним для
започаткування власної справи.
Очікувані результати:
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− охоплення незайнятого населення, яке перебуває на обліку в службі
зайнятості, активними формами зайнятості, забезпечення безробітних і
роботодавців якісними соціальними послугами.
Пріоритет 7. Збереження культурної спадщини та сприяння розвитку
культури і мистецтва. Розвиток туристичної сфери.
Завдання на 2019 рік:
Іллінецький краєзнавчий музей:
1) встановлення протипожежної та охоронної сигналізації – 30,0 тис.грн.;
2) перевірка газового обладнання та електролічильників – 2,0 тис.грн.
Іллінецька централізована бібліотечна система:
1) придбання книг та підписка періодичних видань – 20,0 тис.грн.;
2) підключення сільських бібліотек до мережі Інтернет – 20,0 тис.грн.;
3) придбання комп’ютерної техніки для сільських бібліотек-філій – 50,0 тис.грн
4) придбання вогнегасників, господарчих та канцтоварів – 16,0 тис. грн..
Іллінецький районний будинок культури:
5) придбання музичних інструментів, сценічних костюмів та театрального
інвентарю – 50,0 тис.грн.
13) оплата транспортних послуг та відряджень для участі у конкурсах,
фестивалях та інших культурно-мистецьких акціях – 50,0 тис.грн.
Клубні заклади району:
1) проведення ремонтів приміщень сільських клубних закладів - 100.0 тис. грн;
2) придбання музичних інструментів, звукопідсилюючої апаратури, сценічних
костюмів для сільських клубних закладів - 50,00 тис.грн;
5) установка громовідводів та блискавковідводів – 40,0 тис.грн.;
6) придбання вогнегасників, укомплектування пожежних щитів – 90,0 тис.грн.;
8) придбання обладнання - 1200,0 тис. грн.;
9) встановлення систем опалення у сільських клубних закладах - 1000,0 тис.грн.
Об’єкти культурної спадщини:
1) проведення ремонтних робіт на пам’ятках історії та культури - 100,0 тис.грн.;
2) паспортизація об’єктів культурної спадщини – 200,0 тис.грн;
3) проведення моніторингу пам’яток археології – 20,0 тис.грн.;
4) створення природного заповідника «Іллінецька астроблема» - 50,0 тис.грн.
Централізована
бухгалтерія
сектору
культури
і
туризму
райдержадміністрації: обслуговування програм – 10,0 тис.грн.
Пріоритет 8. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту
- активізація фізкультурно-спортивної роботи серед населення, розвиток
масового спорту та спорту вищих досягнень, підвищення якості роботи
спортивної школи, поліпшення умов для занять фізичною культурою і спортом.
- зростання якості фізичної підготовки призовників у Збройні Сили
України;
- створення належних умов для тренувань, приведення у відповідність до
вимог міжнародних стандартів наявних спортивних споруд.
Пріоритет 9. Сприяння участі жителів району в обласних програмах
доступного житла
Цілі і завдання на 2019 рік:
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стимулювання залучення у житлову сферу коштів громадян, як
потенційних інвесторів, довготермінових кредитів комерційних банків та інших
позабюджетних джерел, розвиток іпотечного кредитування;
збільшення обсягів введення в експлуатацію житла за рахунок
завершення недобудованого житла, нового будівництва та реконструкції
існуючого житлового фонду;
розширення фінансової підтримки центральними та місцевими
органами виконавчої влади довгострокового кредитування будівництва житла
для молодих сімей та сільських забудовників за програмою «Власний дім»
через Вінницький обласний фонд індивідуального житлового будівництва;
сприяння забезпеченню житлом соціально незахищених верств
населення;
- забезпечити реалізацію регіональної програми будівництва (придбання)
доступного житла на 2016 – 2020 роки.
Очікувані результати
У 2019 році передбачається ввести в експлуатацію за рахунок усіх джерел
фінансування 3,0 тис. кв. м. житла.
Планується розширити обсяги будівництва житла для громадян, які
потребують соціального захисту з боку держави, за кошти державного і
місцевого бюджетів.
Пріоритет 10. Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки
сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, попередження
торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків
формування повної партнерської сім’ї з дітьми, яка самостійно вирішує
свої проблеми, інвестує у власний розвиток, бере активну участь у житті
громади;
- забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в такі ситуації;
- підвищення рівня інформованості населення щодо форм і проявів домашнього
насильства, його причин і наслідків та необхідні дії осіб;
- зміцнення державно-приватного співробітництва у сфері забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
- здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок для
участі у прийнятті
управлінських
рішень та
навичок провадження
підприємницької діяльності;
- посилення співпраці соціальних служб і правоохоронних органів з питань
протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, які постраждали від
торгівлі людьми;
- проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження
протидії торгівлі людьми, особливо серед внутрішньо переміщених осіб.
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В сфері природокористування, безпеки виробництва та
життєдіяльності людини
Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки та використання
рекреаційного потенціалу району
На території іллінецького району знаходиться 12 об’єктів природнозаповідного фонду. Рішенням 21 сесії 7 скликання Вінницької облради від
30.06.2017р. № 403 створений новий об’єкт природно-заповідного фонду
пам’ятка природи геологічного значення Іллінецький кратер.
Цілі та завдання на 2019 рік:
підвищення рівня суспільної екологічної свідомості шляхом створення
та оснащення еколого - просвітницьких центрів на базі навчальних закладів;
впровадження практики роздільного збирання побутових відходів,
будівництво безпечних полігонів твердих побутових відходів, зокрема
організація ефективної роботи сміттєсортувального комплексу Іллінецької
об’єднаної громади;
− збільшення природно-заповідного фонду, з метою збереження в
природному стані типових або унікальних комплексів, а також забезпечення
умов для організованого відпочинку населення (села Лугова, Райки).
Очікувані результати:
- підвищення рівня екологічної свідомості суспільства;
- збільшення частки природно-заповідного фонду області, збереження та
відновлення природних екосистем;
- розвиток інфраструктури з управління переробкою побутових відходів.
Пріоритет 2. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і
територій району від можливих надзвичайних ситуацій. Приведення у
належний технічний стан бомбосховищ
Шляхи досягнення:
- закупівля та встановлення обладнання автоматизованих систем раннього
виявлення надзвичайних ситуацій на потенційно-небезпечних об'єктах
району;
- розробка та розповсюдження інформаційних листівок (плакатів) «Про
захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру», про дії в разі виникнення надзвичайної ситуації та
загрози життю працюючого персоналу і населення, яке перебуває в зонах
можливого ураження небезпечними чинниками;
- організація спостереження за виникненням надзвичайних ситуацій
техногенного характеру відповідно до статті 9 Закону України «Про захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру»;
- дотримання правил проектування, монтажу та налагодження систем
раннього виявлення надзвичайних ситуацій;
- визначення осіб, відповідальних за експлуатацію систем раннього
виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей на кожному
потенційно - небезпечному об'єкті;
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- проведення під час виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і
територіях аварійно - рятувальних робіт та ліквідація їх наслідків.
Очікувані результати:
- готовність населення до дій в разі виникнення надзвичайної ситуації;
- запобігання загроз життю населення на початковій стадії виникнення
надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру ;
- недопущення виникнення небезпечних подій чи надзвичайних ситуацій,
мінімізація наслідків у разі їх виникнення;
- захист навколишнього природного середовища та локалізація зони
впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та
катастроф.
Облаштування об’єктів підвищеної небезпеки автоматизованими
системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у
разі їх виникнення.
Пріоритет 3. Реалізація державної політики у сфері безпеки
виробництва та охорони праці
Завдання на 2019 рік:
- створення належних, безпечних і здорових умов праці на кожному
підприємстві, установі та організації в районі;
- запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.
В сфері розвитку громадянського суспільства
Пріоритет 1. Інформаційне забезпечення державної політики,
підвищення ролі засобів масової інформації у становленні громадянського
суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із ЗМІ та інститутами
громадянського суспільства. Створення сприятливих умов для розвитку і
самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина
Шляхи досягнення:
- забезпечення співпраці органів виконавчої влади та ІГС у процесі формування
та реалізації регіональної політики;
- проведення консультацій з громадськістю у процесі прийняття рішень,
завчасне оприлюднення проектів відповідних актів на офіційному веб-сайті
районної державної адміністрації;
- сприяння роботі громадської ради при райдержадміністрації, удосконалення
механізмів взаємодії районної державної адміністрації з громадською радою;
- передбачення у районному бюджеті коштів на фінансування заходів з
висвітлення діяльності райдержадміністрації та районної ради;
- організація та проведення прес-конференцій, прямих ефірів, брифінгів,
засідань «круглих столів» за участю керівників органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування;
-- забезпечення функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування.
Очікувані результати:
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-підвищення якості рішень районної державної адміністрації та органів
місцевого самоврядування шляхом врахування законних інтересів
громадськості;
-підвищення позитивного іміджу району шляхом залучення громадян до
управління державними справами і прийняття рішень, впровадження важливих
проектів та громадських ініціатив тощо.
Пріоритет 2. Зміцнення законності і правопорядку, належне
забезпечення конституційних прав та інтересів громадян і держав,
посилення боротьби з корупцією
Шляхи досягнення:
- недопущення фактів хабарництва і корупції з боку посадових осіб органів
влади, контролюючих органів;
- спрямування зусиль на припинення кримінального обігу зброї та
вибухівки, попередження і розкриття кримінальних правопорушень із їх
застосуванням;
- посилення контролю за безпекою дорожнього руху, зокрема за станом
пасажироперевезень, станом утримання вулично-шляхової мережі;
- сприяння працевлаштуванню осіб, звільнених з місць позбавлення волі, їх
адаптації та розв’язанню соціально-побутових проблем;
- підвищення рівня правової обізнаності громадян шляхом проведення
роз’яснень у друкованих та електронних засобах масової інформації.
Пріоритет 3. Залучення територіальних громад району до розробки
програм з комплексного розвитку територій, які реалізуються за кошти
місцевого, обласного, державного бюджетів та завдяки міжнародній
технічній допомозі
Шляхи досягнення:
− створення сприятливого середовища для сталого соціальноекономічного розвитку шляхом самоорганізації та соціальної активізації
міської, селищної та сільських громад;
− надання технічної допомоги територіальним громадам в реалізації
проектів, завдяки організації ефективної роботи районного ресурсного центру
розвитку громад;
− співфінансування з районного бюджету проектів територіальних
громад з питань соціально-економічного розвитку територій, переможців у
обласному та інших вітчизняних та міжнародних конкурсах в межах 10%
бюджету проекту;
− співфінансування з місцевого бюджету у розмірі не менше 10 %
проектів, що реалізуватимуться за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку, згідно «Переліку інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку у Іллінецькому районі» та
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально- економічного розвитку окремих територій;
− поширення передового досвіду реалізації проектів територіальними
громадами району на офіційних веб- сайтах, у соціальній мережі, на сторінках
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районних і обласних.
Очікувані результати:
- підвищення активності громадян в питаннях управління територіальними
громадами та вирішення проблемних питань розвитку територій;
- покращення співпраці з усіма зацікавленими сторонами, в тому числі й
міжнародними представництвами та інвесторами;
- підвищення кількості розроблених, поданих та реалізованих проектів у сфері
інноваційного розвитку, а також обсягу залучених коштів від реалізації таких
проектів;
- залучення коштів на розвиток громад через місцеві громадські організації.
В сфері захисту територіальної цілісності району
Пріоритет.
Забезпечення
здійснення
визначених
чинним
законодавством повноважень щодо реалізації державної політики з питань
оборонної роботи та дотримання законності, правопорядку, захисту прав
та свобод громадян.
Для організації системи оборони району в особливий період
сформовано підрозділи охорони та оборони, як військові формування на
окремих штатах.
Підрозділи територіальної оборони залучаються до виконання заходів
територіальної оборони виключно в межах адміністративно-територіальної
одиниці, де вони створені.
Для забезпечення стійкого управління ротою охорони використовується
створений при районній державній адміністрації штаб координації дій по
життєдіяльності району та охорони громадського порядку в районі.
Рішенням Іллінецької районної ради від 22.06.2017 № 347 затверджено
районну Комплексну програму захисту населення і території Іллінецького
району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки.
На виконання заходів Програми в 2019 році передбачено фінансування в
розмірі 735 тис.грн.
Медичне забезпечення визначеного підрозділу заплановано організувати
на базі Іллінецької ЦРЛ.
Для забезпечення перевезення особового складу на кожний підрозділ,
відповідно до штату по мобілізації, вилучається визначена кількість
транспортних засобів з національної економіки.
Організація харчування особового складу роти охорони покладається на
підрозділ матеріального забезпечення військового комісаріату, на базі якого він
формується, або на військову частину, до якої він зараховується на відповідні
види забезпечення.
Всього на забезпечення роти охорони матеріально-технічними засобами і
облаштування блок - постів необхідно 11,178 млн. грн., в т.ч. на
обмундирування особового складу, паливо – мастильні матеріали, засоби
зв’язку, господарське майно, майно для обладнання блок – постів.
Створення територіального центру комплектування та соціальної
підтримки на базі Іллінецького об’єднаного районного військового
комісаріату
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Для забезпечення якісного виконання функцій щодо комплектування
Збройних Сил України особовим складом, впровадження нової ефективної
системи обслуговування та надання сервісних послуг по соціальному та
правовому захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів,
ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців
Збройних Сил України та членів їх сімей планується створення ефективного
місцевого органу військового управління.
Основними
цілями
впровадження
територіального
центру
комплектування та соціальної підтримки являється впровадження процесів
рекрутингу в систему комплектування Збройних Сил України особовим
складом:
1.
Удосконалення організації оборонно-мобілізаційної роботи.
2.
Здійснення заходів щодо ведення територіальної оборони у відповідній
адміністративно-територіальній одиниці.
3.
Впровадження нової ефективної системи обслуговування та надання
сервісних послуг по соціальному та правовому захисту військовослужбовців,
військовозобов’язаних, резервістів, ветеранів війни та військової служби,
пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх
сімей.
4.
Підвищення взаємодії з громадськими організаціями, місцевими
громадами, навчальними закладами з питань військово-патріотичної роботи з
населенням.
Всього на переобладнання будівлі Іллінецького об’єднаного районного
військового комісаріату в територіальний центр комплектування та соціальної
підтримки, проведення ремонтних робіт будівель військового комісаріату,
переобладнання приміщень для забезпечення прийому та обслуговування
громадян необхідно 900 тис. грн.
4.Ризики та можливі перешкоди.
Зовнішні загрози розвитку регіону:
-виділення коштів субвенцій з бюджетів усіх рівнів наприкінці
календарного року, що практично унеможливить повне їх використання у 2019
році;
-несприятливі погодні умови і, як наслідок, скорочення прогнозованих обсягів
виробництва сільськогосподарської продукції та зменшення її надходження на
переробні підприємства;
-низький рівень купівельної спроможності населення;
-звуження зовнішніх ринків збуту через високу конкуренцію;
- зовнішня військова загроза.
Внутрішні чинники, які можуть призвести до загрози розвитку:
- послаблення формування довгострокових інвестиційних ресурсів;
- відтік працездатних осіб у інші регіони та за кордон;
-зниження ефективності роботи бюджетоформуючих підприємств;
-нестабільна цінова ситуація на ринку сільгосппродукції, пально мастильних матеріалів та інших матеріально-технічних ресурсів.
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5.Фінансування заходів
Фінансування заходів, передбачених програмою економічного і
соціального розвитку Іллінецького району на 2019 рік здійснювати за рахунок
коштів державного, обласного, районного, сільського, селищного, міського
бюджетів.
Погоджено:
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В.Поїзд

Керівник апарату
райдержадміністрації
Начальник фінансового управління
райдержадміністрації
Начальник відділу економічного розвитку
райдержадміністрації

Т.Ткач
В.Тарасова
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