СЛАВУТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
розширеного засідання колегії районної
державної адміністрації
26.10.2017

№ 10

Славута

Головував:

Мельник Олександр
заступник
голови
адміністрації

Вікторович
районної

– перший
державної

У засіданні взяли участь члени колегії:
Власюк
Василь Васильович

Кухарчук
Валентина Іванівна
Поліщук
Яків Михайлович
Притуляк
Петро Петрович
Радзивілюк
Леонід Анатолійович
Теслюк
Андрій Ростиславович

-

голова ради по координації діяльності
профспілкових організацій в Славутському
районі, голова Славутської районної
організації профспілки працівників освіти
та науки України
- начальник управління фінансів районної
державної адміністрації
- Хоровецький сільський голова
-

заступник голови районної державної
адміністрації
голова Славутської районної ради
голова сільськогосподарського кооперативу
«Улашанівський»

Відсутні члени колегії:
Крутенчук
Ігор Іванович
Маршук
Богдан Петрович

- керівник апарату районної державної
адміністрації
- голова районної державної адміністрації
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Сампір
Андрій Миколайович

-

начальник Славутського районного сектору
Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Хмельницькій області

На розширене засідання колегії районної державної адміністрації
запрошені:
керівництво Славутської районної ради;
керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату;
сільські голови;
керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій району;
представники засобів масової інформації.
(Список учасників засідання додається. Додаток 1).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про підсумки економічного та соціального розвитку Славутського
району за 9 місяців 2017 року.
Доповідає: Медуха
- начальник відділу економічного
Ольга Юріївна
розвитку та торгівлі районної
державної адміністрації
2. Про звіт Іванівського сільського голови Б.Хавронюка про стан
здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчим
комітетом Іванівської сільської ради.
Звітує:
Хавронюк
- Іванівський сільський голова
Борис Петрович
3. Про реалізацію в районі Урядової програми «Доступні ліки».
Інформує:

Гаврилюк
Олег Віталійович

- головний лікар комунального
закладу
«Славутський
центр
первинної
медико-санітарної
допомоги»

Регламент роботи колегії:
для доповіді по першому питанню – до 20 хвилин;
для інформацій – до 15 хвилин;
виступаючим – до 5 хвилин кожному виступаючому.
1. Про підсумки економічного та соціального розвитку Славутського
району за 9 місяців 2017 року.
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СЛУХАЛИ:

доповідь Медухи О.Ю., начальника відділу економічного
розвитку та торгівлі районної державної адміністрації.
(Доповідь додається. Додаток 2)

ВИСТУПИЛИ:
Власюк
Віктор Миколайович

- заступник Ганнопільського сільського голови

За 9 місяців поточного року до бюджету Ганнопільської сільської ради
надійшло 30212 тис. грн., у тому числі 23000 тис. грн. – субвенція з державного
бюджету, 7400 тис. грн. – освітня субвенція, 3800 тис. грн. – медична
субвенція, 5588 тис. грн. – субвенція на розвиток інфраструктури, 199,500 тис.
грн. – субвенція на фінансування заходів соціально-економічного компенсації
населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької АЕС.
Слід зазначити, що кошти медичної субвенції передані міським та
районним закладам медицини.
Кошти освітньої субвенції були спрямовані на проведення капітальних
ремонтів у навчальних закладах, що розташовані на підвідомчій території.
Так, за рахунок коштів освітньої субвенції проведено ремонтні роботи з
перекриття та утеплення даху у Довжківському навчально-виховному
комплексі. У корпусі № 1 Ганнопільського навчально-виховного комплексу
відремонтовано 5 класних кімнат (290 тис. грн.), проведено роботи зі
встановлення електричного опалення (60 тис. грн.), закуплено парти, меблі,
інтерактивні дошки. Наразі завершується ремонт у корпусі № 2
Ганнопільського навчально-виховного комплексу, проведено ремонт у
дитячому садку цього навчального закладу (140 тис. грн.).
У Малоскнитському навчально-виховному комплексі виконано ремонтні
роботи загальною вартістю 156 тис. грн., на цей час проводиться ремонт
котельні (640 тис. грн.). У Клепачівському навчально-виховному комплексі
проведено ремонтні роботи з утеплення приміщення школи та заміни даху
(840 тис. грн.).
З обласного бюджету виділено 1240 тис. грн. на утеплення приміщень
Киликиївського навчально-виховного комплексу, будуть вживатися заходи
щодо освоєння цих коштів у повному обсязі. Крім того, з обласного бюджету
виділено 1190 тис. грн. на придбання шкільного автобуса, адже підвезенням
охоплено 146 дітей.
На проведення ремонтних робіт у будинку культури с. Понора виділено
640 тис. грн. з обласного бюджету.
Намагаємося впроваджувати заходи майже у кожному населеному пункті
Ганнопільської територіальної громади.
На відпочинок дітей у літній період поточного року з бюджету сільської
ради виділено 160 тис. грн., також на зазначені цілі виділялись кошти з
обласного бюджету. Загалом на відпочинок та оздоровлення дітей було
спрямовано кошти в сумі 200 тис. грн. У літній період функціонував мовний
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табір (з вивчення англійської мови), до роботи табору було залучено 40 дітей
різних категорій (пільгові категорії, творчі та обдаровані діти, переможці
олімпіад).
Слід зазначити, що вартість харчування у загальноосвітніх навчальних
закладах громади становить 8 грн. у день на одну дитину, однак цих коштів
недостатньо у зв’язку з подорожчанням продуктів харчування. Сільською
радою буде розглядатись питання щодо збільшення видатків на харчування
дітей.
Упродовж 9 місяців поточного року на території громади проведено ряд
заходів з нагоди державних, народних свят.
Проведено ремонти доріг по вул. Князів Сангушко в с. Соснівка
(40,686 тис. грн.), вул. Миру в с. Ганнопіль (22,794 тис. грн.) та у
с. Глинники (30,942 тис. грн.). Службі автомобільних доріг виділено 100 тис.
грн. на засадах співфінансування.
Запитання до Власюка Віктора Миколайовича:
Мельник О.В.,
перший заступник голови районної державної
адміністрації

Власюк В.М.,
заступник Ганнопільського сільського голови

Вікторе Миколайовичу, скільки освоєно субвенційних коштів?

Кошти субвенції освоєні у повному обсязі
(100%). Слід зазначити, що у сільській раді є ряд
проектно-кошторисних документацій, однак не
вистачає коштів на їх реалізацію.

Ткачук
Максим Юрійович

- начальник фінансово-бюджетного
відділу Берездівської сільської ради

Станом на 01 жовтня 2017 року бюджет Берездівської сільської ради
виконано на 98,46% від планових показників, у грошовому вигляді це
становить 9570,350 тис. грн.
Найбільш значним надходженням (в межах 60%) до бюджету сільської
ради є податок на доходи фізичних осіб, який надійшов сумі 5679,2 тис. грн. У
порівнянні з минулим роком спостерігається збільшення на 27% надходжень
саме цього податку у зв’язку з підвищенням мінімального розміру
середньомісячної заробітної плати.
Поінформую про використання субвенційних коштів. З обласного
бюджету виділено 1,5 млн. грн. на проведення капітального ремонту
Горицького навчально-виховного комплексу. Слід зазначити, що кошторисна
вартість об’єкта становила 2,2 млн. грн., який фінансувався за рахунок коштів
обласного бюджету та бюджету Берездівської сільської ради на засадах
співфінансування. Пізніше кошторисно-проектну документацію було
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відредаговано і наразі вартість становить 2,5 млн. грн., додаткові кошти
виділено з місцевого бюджету. На цей час будівельні роботи у Горицькому
навчально-виховному комплексі завершуються.
З Державного фонду регіонального розвитку Берездівській сільській
об’єднаній територіальні громаді виділено 4 млн. грн. на проведення
капітального ремонту дошкільного навчального закладу Берездівського
навчально-виховного комплексу, з місцевого бюджету на зазначені цілі
виділено 700 тис. грн. Слід зазначити, що загальна вартість об’єкта становить
5,6 млн. грн., ремонт запланований на 2 роки (2017-2018 роки). Наразі
проводиться перекриття даху і внутрішні ремонтні роботи. У цьому році
Берездівська сільська рада планує освоїти 3,7 млн. грн., на цей час вже
використано в межах 2 млн. грн.
Крім того, Берездівській сільській раді виділялась субвенція на розвиток
інфраструктури. Кошти субвенції спрямовані на проведення капітального
ремонту приміщення амбулаторії загальної практики/сімейної медицини
(2-й поверх) та територіального центру надання соціальних послуг (1 поверх).
Ремонт заплановано проводити також упродовж 2-х років, загальна кошторисна
вартість становить 5,4 млн. грн.
Проведено капітальний ремонт дороги протяжністю 350 м по
вул. Польовій у с. Малий Правутин (900 тис. грн.) та капітальний ремонт
дороги протяжністю 700 м по вул. Партизанській у с. Кутки (600 тис. грн.).
Крім цього, за рахунок залишку коштів в межах 2 млн. грн. заплановано
закупити комунальну техніку (піскорозкидач).
За рахунок перерозподілу вільних залишків коштів бюджету сільської
ради проведено капітальний ремонт дороги по вул. Корецькій у с. Бесідки
(776 тис. грн.).
У цьому році проведено реорганізацію навчальних закладів, що
розташовані на території Берездівської громади. Так, реорганізовано
Манятинський навчально-виховний комплекс шляхом пониження ступеня
(з І-ІІІ ст. до І-ІІ ст.). Крім того, у громаді створено 4 опорні навчальні заклади:
Берездівський, Мирутинський, Малоправутинський, Горицький навчальновиховні комплекси. Відтак маємо 4 опорні школи та 8 їхніх філій.
Запитання до Ткачука Максима Юрійовича:
Кухарчук В.І.,
начальник
управління
фінансів
районної
державної адміністрації

Ткачук М.Ю.,
начальник
фінансовобюджетного
відділу
Берездівської сільської
ради

Максиме Юрійовичу, чи будуть виконані
планові показники доходної частини бюджету
Берездівської сільської ради за 2017 рік?
Щодо викання доходної частини бюджету
сільської ради, то до бюджету не надійшли кошти в
сумі 800 тис. грн. Спостерігається перевиконання
планових показників з надходження податку на
доходи фізичних осіб та невиконання планових
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показників з надходження єдиного платку. Буде
проведено збалансування бюджету. Плануємо, що
до кінця 2017 року планові показники бюджету
сільської ради будуть виконані у повному обсязі.
Мельник О.В.,
перший заступник голови районної державної
адміністрації

Ткачук М.Ю.,
начальник
фінансовобюджетного
відділу
Берездівської сільської
ради

Радзивілюк Л.А.,
голова
Славутської
районної ради

Ткачук М.Ю.,
начальник
бюджетного

фінансововідділу

Хочу наголосити на тому, що субвенційні
кошти необхідно максимально використати у
поточному році, щоб на кінець 2017 року не
утворювались залишки невикористаних коштів
субвенції.
Максиме Юрійовичу, чи у повному обсязі
використана субвенція на розвиток інфраструктури
громад? Чи виникають проблеми щодо освоєння
коштів цієї субвенції?
Однозначної відповіді я не можу надати, але
вживають заходи щодо стовідсоткового використання коштів субвенції. У минулому році кошти
субвенції на розвиток інфраструктури були
використані у повному обсязі (100%).
Відповідно до вимог чинного законодавства у
разі утворення залишку коштів на кінець поточного
року він не повертається до обласного бюджету, а
залишається на початок нового бюджетного року.
У Берездівській сільській раді капітальний
ремонт по двох об’єктах запланований на 2 роки
(2017-2018 роки). Кошти невикористаної у 2017
році субвенції будуть освоюватись у 2018 році.
Максиме Юрійовичу, перш за все необхідно
вживати заходів щодо наповнення доходної частини
бюджету сільської ради за рахунок збільшення
власних надходжень, а вільні лишки коштів, які
виникатимуть у результаті перевиконання бюджету,
спрямовувати на соціально-економічний розвиток
громади.
Збільшити надходження до місцевого бюджету
можна за рахунок збільшення ставок орендної
плати за землю, легалізації зайнятості населення,
створення нових робочих місць у громаді.
Що Ви може сказати з цього приводу?
Слід зазначити, що при плануванні бюджету
Берездівської сільської ради на 2017 рік були
заплановані значні надходження єдиного податку,
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Берездівської
ради

сільської

Власюк В.В.,
голова
Славутської
районної
організації
профспілки працівників
освіти та науки України

Ткачук М.Ю.,
начальник
фінансовобюджетного
відділу
Берездівської сільської
ради

який надійшов в менших обсягах. Крім того,
орендна плата за землю та акцизний збір також
надійшли до бюджету у розмірах, менших від
запланованих.
Основна причина полягає в тому, що при
плануванні бюджету на 2017 рік були затверджені
високі показники з надходження саме цих податків
та зборів. Наразі ці питання врегульовуються.
Сподіваюсь, що у 2018 році таких проблем не
виникатиме.
Хочу наголосити на тому, що у подальшому
бюджет Берездівської сільської ради буде
плануватися більш реально.
Максиме Юрійовичу, чи виплачувалась у цьому
році матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам? Чи зверталась Берездівська
сільська рада до вищих органів влади щодо виділення додаткових коштів на оплату праці педагоггічним працівникам?
Слід зазначити, що на початок 2017 року
дефіцит коштів на оплату праці педагогічним
працівникам становив 3 млн. грн. Частково дефіцит
коштів було зменшено за рахунок перерозподілу
вільних залишків коштів бюджету сільської ради та
власних доходів.
Хочу наголосити на тому, що Берездівська
сільська об’єднана територіальна громада має
найбільш неефективну мережу навчальних закладів.
Середня наповнюваність класів у школах громади –
7 учнів, окрім Берездівського НВК (20-22 учні).
Сільська рада неодноразово зверталась до
Міністерства освіти і науки України та Міністерства
фінансів України щодо виділення додаткових
коштів, однак у додатковому фінансуванні було
відмовлено.
Слід зазначити, що матеріальну допомогу
педагогічним працівникам виплачено у повному
обсязі. Чинним законодавством передбачено, що
така допомога виплачується обов’язково.
Для технічного персоналу навчальних закладів
громади матеріальну допомогу не виплачено у
зв’язку з відсутністю коштів. Згідно з чинним
законодавством така допомога виплачується для
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технічного персоналу в межах фонду оплати праці.

Радзивілюк
Леонід Анатолійович

- голова Славутської районної ради

Хочу наголосити на тому, що протягом останніх років на території
Берездівської громади реорганізовано лише 2 навчальні заклади: Кутківській та
Красноставський навчально-виховні комплекси. Слід зазначити, що
реорганізація начального закладу – це досить серйозний кропіткий процес, це і
проведення фінансово-економічних розрахунків, і роз’яснювальної роботи з
вчителями, батьками, громадськістю. Берездівська сільська рада повинна
приділяти більшу увагу питанням освіти.
Мельник
- перший заступник голови районної
Олександр Вікторович
державної адміністрації
Відповідно до вимог чинного законодавства України з 01 січня 2018 року
дороги загального користування місцевого значення будуть передані до сфери
управління обласної державної адміністрації. Розподіл коштів на утримання
доріг загального користування буде здійснюватись пропорційно існуючої
дорожньої мережі. Загальна протяжність мережі автомобільних доріг
загального користування місцевого значення в області становить 115 тис. км
та перейде до сфери управління Хмельницької облдержадміністрації.
До 2020 року фінансування галузі дорожнього господарства буде
збільшено до 70 мільярдів грн. За попередніми даними у 2018 році до
новоствореного дорожнього фонду надійде 32 мільярди грн.
На цьому тижні до районної державної адміністрації надійшов лист від
Хмельницької облдержадміністрації стосовно внесення пропозицій щодо
проведення капітального ремонту дорожнього господарства Славутського
району. Зазначена інформація надіслана на адресу сільських голів з метою
подання відповідних пропозицій. Звертаюсь з проханням до керівників органів
місцевого самоврядування вивчити зазначене питання та надати відповідні
пропозиції районній державній адміністрації.
Ковальчук
Юрій Володимирович

- начальник філії «Славутський
райавтодор»

З 01 січня 2018 року буде проведено реорганізацію дорожньої галузі, в
результаті чого дороги загального користування місцевого значення будуть
передані на утримання Хмельницькій облдержадміністрації.
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На базі Служби єдиного замовника буде створено дорожній відділ.
Дороги комунального значення, найвірогідніше, будуть передані на утримання
сільським громадам.
Фінансування дорожньої галузі буде збільшено у 4-5 разів. Якщо річне
замовлення на виконання робіт філією «Славутський райавтодор» становить в
межах 4,5-5 млн. грн., то воно збільшиться до 30 млн. грн. Однак, виникає
проблема щодо використання цих коштів, їх неможливо буде освоїти у зв’язку з
відсутністю фахових спеціалістів, техніки, відповідного оснащення і нестачею
матеріалів.
Слід зазначити, що дороги державного значення (Корець – Славута –
Антоніни, у Славутському районі це ділянка дороги за напрямком Мухарів –
Славута – Варварівка) залишаться на утриманні в Службі автомобільних доріг і
будуть фінансуватися з державного бюджету.
З 2018 року буде створений Державний дорожній фонд, у якому будуть
передбачені кошти на дорожнє будівництво (поточний та капітальний ремонти,
експлуатаційне утримання доріг тощо).
На цей час філією «Славутський райавтодор» проводиться підготовка до
зимового періоду, безкоштовно (за рахунок місцевих кар’єрів та спонсорської
допомоги) заготовлено суміш для посипання доріг. Слід зазначити, що на цей
час у філії залишається вакантною посада тракториста, виникає проблема щодо
пошуку працівника саме за такою спеціальністю.
Хочу подякувати сільським головам за співпрацю. У поточному році
філією «Славутський райавтодор» за окремими договорами освоєно понад
1 млн. грн. (Старокривинська, Крупецька, Цвітоська, Іванівська, Варварівська
та Полянська сільські ради), зазначені кошти спрямовані на виплату заробітної
плати працівникам, проведення ремонту техніки та інші цілі.
Слід зазначити, що на засадах співфінансування (з бюджетів сільських
рад) було освоєно 1460 тис. грн. До робіт у Славутському районі також було
залучено Шепетівську дорожньо-експлуатаційну дільницю та філію
«Ізяславський райавтодор».
Хочу наголосити, що філією «Ізяславській райавтодор» проведено велику
роботу на території району та освоєно 195 тис. грн., а сільські ради не
долучились до співфінансування ремонтних робіт на дорогах загального
користування.
Філія «Славутський райавтодор» майже єдина підрядна організація в
області, яка освоїла кошти на проведення ремонтних робіт на дорогах
Славутського району.
ВИРІШИЛИ:
1. Доповідь Медухи О.Ю., начальника відділу економічного розвитку та
торгівлі районної державної адміністрації, взяти до відома.
2. Рекомендувати першому заступнику голови районної державної
адміністрації Мельнику О.В. підписати розпорядження з цього питання
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(розпорядження голови райдержадміністрації від 26 жовтня 2017 року
№ 536/2017-р «Про підсумки економічного та соціального розвитку
Славутського району за 9 місяців 2017 року» додається. Додаток 3).
2. Про звіт Іванівського сільського голови Б.Хавронюка про стан
здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчим
комітетом Іванівської сільської ради.
СЛУХАЛИ:

звіт Хавронюка Б.П., Іванівського сільського голови.
(Звіт додається. Додаток 4)

ВИСТУПИЛИ:
Мельник
- перший заступник голови районної
Олександр Вікторович державної адміністрації
У жовтні поточного року проведено комплексу перевірку виконавчого
комітету Іванівської сільської ради з питань здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої влади. За результати перевірки робота
виконавчого комітету щодо здійснення делегованих повноважень органів
виконавчої влади в основному проводиться на належному рівні, суттєвих
зауважень не виявлено.
У ході проведення перевірки виявлені деякі незначні недоліки, які
зазначені в акті перевірки і, сподіваюсь, будуть усунені. Акт перевірки
надіслано до виконавчого комітету Іванівської сільської ради.
На розгляд членам колегії пропонується проект розпорядження з відповідними рекомендаціями. Іванівському сільському голові рекомендовано це
розпорядження розглянути на засіданні виконавчого комітету, розробити
заходи щодо усунення недоліків, виявлених у ході комплексної перевірки (акт
перевірки від 18 жовтня 2017 року), про проведену роботу інформувати
районну державну адміністрацію до 26 листопада 2017 року та 26 вересня 2018
року.
Пропоную особистий внесок Іванівського сільського голови Б.Хавронюка
у забезпечення організації роботи виконкому Іванівської сільської ради щодо
здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади визнати
задовільним.
ВИРІШИЛИ:
1. Особистий внесок Іванівського сільського голови Б.Хавронюка у
забезпечення організації роботи виконкому Іванівської сільської ради щодо
здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади визнати
задовільним.
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2. Звіт Хавронюка Б.П., Іванівського сільського голови, взяти до відома.
3. Рекомендувати першому заступнику голови районної державної
адміністрації Мельнику О.В. підписати розпорядження з цього питання
(розпорядження голови райдержадміністрації від 26 жовтня 2017 року
№ 537/2017-р «Про звіт Іванівського сільського голови Б.Хавронюка про стан
здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчим
комітетом Іванівської сільської ради» додається. Додаток 5).
3. Про реалізацію в районі Урядової програми «Доступні ліки».
СЛУХАЛИ:

інформацію Гаврилюка О.В., головного лікаря комунального
закладу «Славутський центр первинної медико-санітарної
допомоги».
(Інформація додається. Додаток 6)

Запитання до Гаврилюка Олега Віталійовича:
Радзивілюк Л.А.,
голова
Славутської
районної ради

Гаврилюк О.В.,
головний лікар комунального
закладу
«Славутський
центр
первинної
медикосанітарної допомоги»

Хочу наголосити на тому, що необхідно
розвивати мережу аптечних пунктів у сільській
місцевості, які б брали участь у реалізації Урядової
програми. Крім того, залучати до реалізації
Урядової програми комунальне підприємство
«Славутська центральна районна аптека № 9».
Олеже Віталійовичу, чи беруть участь у реалізації Урядової програми сільські жителі?
Дійсно, у селах району Урядова програма не
діє. Одна з причин полягає в тому, що жоден
сільський аптечний пункт та реалізатор не виявили
бажання брати участь у програмі у зв’язку з тим,
що для роботи необхідно мати комп’ютер та
працювати
зі
спеціальною
комп’ютерною
програмою.
Комунальне підприємство «Славутська центральна районна аптека № 9» також відмовилась
брати участь у реалізації програми, у селах Берездів
та Ганнопіль аптеки також не працювали за
програмою.
Варто відзначити, що мережа аптечних пунктів
при амбулаторіях загальної практики/сімейної
медицини у сільській місцевості недостатня, тому
до виконання Урядової програми залучаються
медичні
працівники амбулаторій та фельд-
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шерсько-акушерських пунктів, які виписують
рецепти пацієнтам (сільським жителям), з якими
вони їдуть до аптек м. Славута (найчастіше у
Славутську центральну районну аптеку № 9) для
отримання лікарських засобів.
Звичайно, програмою було охоплено 60-65%
міських жителів, однак і сільське населення також
брало участь у програмі.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Гаврилюка О.В., головного лікаря комунального закладу
«Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги», взяти до відома.
2. Рекомендувати першому заступнику голови районної державної
адміністрації Мельнику О.В. підписати розпорядження з цього питання
(Розпорядження голови райдержадміністрації від 26 жовтня 2017 року
№ 538/2017-р «Про реалізацію в районі Урядової програми «Доступні ліки»
додається. Додаток 7).
Перший заступник голови районної
державної адміністрації, голова колегії

О.Мельник
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Додаток 1
до протоколу розширеного засідання
колегії районної державної адміністрації
від 26 жовтня 2017 року № 10
від 30 липня 2015 року № 8
від 24 грудня 2009 року
СПИСОК
учасників розширеного засідання колегії
районної державної адміністрації
Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату
Бойчак
Дмитро Володимирович
Бражук
Валентина Миколаївна
Грицик
Михайло Іванович
Дзюба
Іван Олегович
Іванов
Микола Іванович
Китюшко
Ольга Олександрівна
Котюк
Галина Артемівна
Лихолат
Іван Володимирович
Мазурець
Ольга Вікторівна
Медуха
Ольга Юріївна
Миколайчук
Катерина Сергіївна

- начальник відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації
- завідувач сектору культури та туризму
райдержадміністрації
- начальник відділу агропромислового
розвитку райдержадміністрації
- в. о. завідувача сектору містобудування,
архітектури,
житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації
- завідувач юридичного сектору апарату
райдержадміністрації
- начальник відділу з питань державної
реєстрації райдержадміністрації
завідувач
сектору
управління
персоналом апарату райдержадміністрації
- начальник відділу ведення Державного
реєстру виборців апарату райдержадміністрації
- начальник відділу організаційної
роботи, інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації
- начальник відділу економічного
розвитку
та
торгівлі
райдержадміністрації
- начальник управління соціального
захисту населення райдержадміністрації
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Мороз
Сергій Васильович
Рощук
Світлана Петрівна
Сорочук
Наталія Миколаївна

Ткачук
Людмила Володимирівна
Шевчук
Юлія Олександрівна
Шитманюк
Наталія Олександрівна

- начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації
- начальник загального відділу апарату
райдержадміністрації
- начальник відділу з організації
діяльності центру надання адміністративних послуг та видачі документів
дозвільного характеру райдержадміністрації
- начальник архівного відділу райдержадміністрації
- головний спеціаліст сектору інфраструктури райдержадміністрації
- завідувач сектору з питань цивільного
захисту населення райдержадміністрації

Керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій району
Бондарук
Тетяна Євгенівна
Веремійчук
Галина Сергіївна
Гаврилюк
Олег Віталійович
Гетьман
Олександр Григорович
Добровольська
Наталія Олексіївна
Іващук
Віктор Дмитрович
Ковальчук
Юрій Володимирович
Мазур
Лариса Олексіївна
Олінійчук
Оксана Віталіївна
Пенчук
Тетяна Михайлівна
Пермінова
Наталія Юріївна

- прокурор Шепетівської місцевої
прокуратури
- начальник відділу статистики в
Славутському районі
- головний лікар комунального закладу
«Славутський центр первинної медикосанітарної допомоги»
директор
Славутського
району
електромереж
- інженер з охорони праці Славутського
центру поштового зв’язку № 6
- головний лікар Славутської центральної районної лікарні
начальник
філії
«Славутський
райавтодор»
- директор районного територіального
центру
соціального
обслуговування
(надання соціальних послуг)
- керуючий справами виконавчого
апарату Славутської районної ради
- в. о. директора районної централізованої бібліотечної системи
- директор Славутського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді
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Столяр
Дмитро Вікторович
Чубок
Павло Костянтинович

- головний інженер Славутського
районного сектору Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області
- начальник міськрайонного управління
у Славутському районі та місті Нетішині
Головного управління Держгеокадастру
у Хмельницькій області

Сільські голови та секретарі сільських рад
Василюк
Андрій Андрійович
Власюк
Віктор Миколайович
Гизимчук
Микола Васильович
Ковальчук
Григорій Григорович
Конченко
Василь Сергійович
Косік
Іван Васильович
Лясоцький
Сергій Вікторович
Малинюк
Василь Анатолійович
Матвійчук
Олег Анатолійович
Михалюк
Валерій Анатолійович
Смолій
Олександр Миколайович
Соломонова
Любов Олегівна
Ткачук
Максим Юрійович

- Бачманівський сільський голова

Хавронюк
Борис Петрович
Шеренгівська
Ілона Анатоліївна
Щавінська
Неля Вікторівна

- Іванівський сільський голова

- заступник Ганнопільського сільського
голови
- Цвітоський сільський голова
- Лисиченський сільський голова
- Варварівський сільський голова
- Волицький сільський голова
- Улашанівський сільський голова
- Старокривинський сільський голова
- Ногачівський сільський голова
- Крупецький сільський голова
- Головлівський сільський голова
- бухгалтер Миньковецької сільської
ради
начальник
фінансово-бюджетного
відділу Берездівської сільської ради

- Марачівський сільський голова
- секретар Жуківської сільської ради
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Представники засобів масової інформації
Завадська
Валентина Віталіївна

- кореспондент ПП «Редакція газети
«Трудівник Полісся» Сьогодні»

Паєнк
Дмитро Андрійович

відеооператор
«Контакт-Славута»

Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

телерадіокомпанії

С.Рощук
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Додаток 2
до протоколу розширеного засідання
колегії районної державної адміністрації
від 26 жовтня 2017 року № 10
від 24 грудня 2009 року
Доповідь
«Про підсумки економічного та соціального розвитку
Славутського району за 9 місяців 2017 року»
Доповідає: Медуха
Ольга Юріївна

-

начальник відділу економічного
розвитку та торгівлі районної
державної адміністрації

Шановний Олександре Вікторовичу,
члени колегії, присутні!
Протягом звітного періоду промисловими підприємствами району
реалізовано продукції на загальну суму 1022,2 млн. грн., що на 332,9 млн. грн.
більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року, темп зростання
становить 148%. За січень-вересень 2017 року обсяг реалізованої продукції у
розрахунку на одиницю населення становить 35300,0 грн., що на 12110,0 грн.
більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
ПАТ "Славутський солодовий завод" вироблено 109956 тонн солоду
світлого пивоварного, приватним підприємством «Вектор плюс» – 343 тонни
круп різних видів, ТОВ «Юввіс» – 15276 шт. меблів для ванних кімнат,
кар’єрами видобуто 366,6 тис. м3 піску.
Станом на 01 липня 2017 року обсяг прямих іноземних інвестицій
становив 1287,5 тис. доларів США.
Агроформуваннями району завершено збирання ранніх зернових культур
на загальній площі 17721 га (врожайність – 50,3 ц/га, валовий збір зерна –
89212 т), у тому числі озиму пшеницю зібрано на площі 10418 га
(врожайність – 53,8 ц/га), озимий ячмінь – 319 га (врожайність – 45,3 ц/га),
жито – 418 га (врожайність – 34,0 ц/га).
Озимий ріпак зібрано на площі 1755 га (врожайність – 36,2 ц/га), ярий
ріпак – на площі 120 га (врожайність – 30 ц/га). Проводяться роботи зі збирання
кукурудзи на зерно та сої.
Сільськогосподарські підприємства району проводять комплекс осінньопольових робіт. У всіх категоріях господарств району посіяно озимі зернові
культури на площі 9896 га (95% планованих показників), озимий ріпак ––
3188 га (106%).
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Сільськогосподарськими підприємствами укладено з власниками
земельних часток (паїв) 18512 договорів оренди землі, згідно з якими
нараховано орендну плату за земельні частки (паї) в сумі 74706,2 тис. грн.,
що на 41,4% більше у порівняні з минулим роком. Станом на 01 жовтня 2017
року сільськогосподарськими підприємствами виплачено власникам паїв
38138,5 тис. грн. (51,1%).
Станом на 01.10.2017 року чисельність поголів’я великої рогатої худоби
становить 7042 голови, що на 812 більше у порівнянні з відповідним періодом
минулого року, у тому числі корів – 1949 голів.
За січень-вересень поточного року господарствами району вироблено
м’яса у живій вазі 884 тонни, що на 340 тонн більше у порівнянні з відповідним
періодом минулого року. Виробництво молока становить 5582 тонни, що на
69 тонн менше у порівнянні з минулим роком, середній надій молока від однієї
корови – 4116 кг.
Для належного утримання тварин у зимово-стійловий період 2017/2018
років у всіх категоріях господарств району заготовлено 15200 тонн сіна
(100% планових показників) та 18500 тонн силосу (97,4% від потреби), у тому
числі сільськогосподарськими підприємствами району заготовлено 2700 тонн
сіна та 1850 тонн силосу.
За січень-вересень 2017 року загальний фонд районного бюджету
виконано на 114,8%, до бюджету надійшло 14488,2 тис. грн. Темп зростання
доходів у порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 130,1%.
За 9 місяців 2017 року до районного бюджету надійшло податку на доходи
фізичних осіб в сумі 14113,8 тис. грн.
За 9 місяців 2017 року фактичні надходження до зведеного бюджету
району становили 27057,9 тис. грн. (120% планових показників).
За січень-вересень 2017 року фактичні надходження до загального фонду
сільських бюджетів становили 12569,8 тис. грн. (126,6% планових показників).
Планові показники по загальному фонду виконали усі 16 сільських рад.
Планові показники доходної частини бюджету виконано по всіх видах
податків та зборів, окрім акцизного та туристичного податків, частини чистого
прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що
вилучається до відповідного місцевого бюджету, та інших надходженнях (до
бюджету не надійшло 69,0 тис. грн.).
За 9 місяців поточного року податковий борг до бюджету району, не
враховуючи підприємств-банкрутів та сільських об’єднаних територіальних
громад, становить 1056,4 тис. грн., у тому числі до місцевого бюджету –
613,4 тис. грн., державного бюджету – 543,1 тис. грн. Темп зростання
податкового боргу у порівнянні з початком року становить 97,4%. Найбільші
борги мають ДП «СГП «Хмельницьке», ПП «Консалтингова фірма «Прометей».
За січень-вересень 2017 року планові завдання з надходження власних
коштів до бюджету Славутського об’єднаного управління Пенсійного фонду
України виконано на 90,9 %.
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Протягом звітного періоду пенсіонерам Славутського району профінансовано виплату пенсій на загальну суму 132,8 млн. грн. Забезпечено своєчасну
виплату перерахованих пенсій і грошової допомоги для 9204 пенсіонерів. З
початку року призначено 219 пенсій громадянам району, проведено 123
індивідуальних та 11067 масових перерахунків пенсій. Станом на 01 жовтня
2017 року середній розмір пенсії становив 1651,1 грн.
Найбільші борги до Пенсійного фонду України мають державні
підприємства «Ганнопільський спиртзавод» (1500,3 тис. грн.), «СГП «Хмельницьке» (115,0 тис. грн.), «Романінський цегельний завод» (64,7 тис. грн.),
корпорація «Подільські Мінерали» (81,8 тис. грн.), СФГ «Промінь» (95,6 тис.
грн.), ВАТ «Агрохім» (70,3 тис. грн.), ТОВ «Грінленд Тваринництво» (54,6 тис.
грн.).
Станом на 01.10.2017 року загальна сума боргу зі сплати страхових
внесків та відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій до
Пенсійного фонду України збільшилась з початку року на 98,3 тис. грн. та
становить 2340,8 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у вересні
2017 року становила 5333,2 грн., що на 20 грн. (на 0,4 %) менше у порівнянні із
січнем поточного року та на 1654 грн. (на 45%) більше ніж за аналогічний
період минулого року. Найбільший розмір середньомісячної заробітної плати
спостерігався у галузі промисловості (9632,6 грн.), а найменший розмір
середньомісячної заробітної плати – у галузі сільського господарства
(3950 грн.).
За моніторинговими даними станом на 01.09.2017 року існує
заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах-банкрутах, яка
становить 290,5 тис. грн. (ДП «Романінський цегельний завод» – 134,6 тис. грн.,
корпорація «Подільські Мінерали» – 155,9 тис. грн.).
Упродовж січня-вересня 2017 року в районі зареєстровано 57 фізичних
осіб – підприємців та 2 юридичні особи, припинили державну реєстрацію
7 юридичних осіб та 61 фізична особа – підприємець. Станом на 01 жовтня
2017 року в районі налічується 329 юридичних осіб та 568 фізичних осіб –
підприємців.
За січень-червень 2017 року освоєно 53097 тис. грн. капітальних
інвестицій, що на 629 тис. грн. більше у порівнянні з аналогічним періодом
2016 року (темп зростання - 101%).
За січень-червень введено в експлуатацію 462 м2 загальної площі житла.
Станом на 01.10.2017 року рівень оплати за спожиту електроенергію у
районі становить 99,4%, за спожиту електроенергію населенням – 96,1%. Існує
заборгованість військової частини А1358 (с. Цвітоха) за спожиту електроенергію в сумі 112,5 тис. грн.
У 2017 році за рахунок коштів місцевого бюджету заплановано провести
ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення
загальною протяжністю 41,2 км. На проведення ремонтних робіт з районного
бюджету виділено 1 млн. грн.
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З метою проведення поточних ремонтів на автодорогах загального
користування місцевого значення у Славутському районі заплановано залучити
470 тис. грн. з бюджетів сільських рад для співфінансування, протягом звітного
періоду виділено 465 тис. грн.
У 2017 році з бюджетів сільських рад виділено 783 тис. грн. на
проведення ремонтів доріг комунальної власності. За 9 місяців 2017 року
проведено поточний ремонт доріг у селах Крупець, Старий Кривин, Ганнопіль,
Жуків та Улашанівка (680,0 тис. грн.).
У державному бюджеті на 2017 рік передбачені кошти в сумі
4530,0 тис. грн. на проведення поточного ремонту та експлуатації доріг
загального користування. Протягом 9 місяців 2017 року за рахунок державних
коштів в сумі 3100,0 тис. грн. філією «Славутський райавтодор» проведено
поточний ремонт на дорогах загального користування Т-18-04, Славута –
Великий Правутин, Старий Кривин – Ганнопіль, Шевченко – Романіни,
Жуків – Миньківці, Тростянець – Ставичани, Ганнопіль – Ногачівка.
До початку зимового періоду заготовлено 1 тис. тонн суміші для
посипання доріг.
З метою економії енергоресурсів протягом 9 місяців 2017 року
впроваджено ряд енергозберігаючих заходів на загальну суму 768,8 тис. грн.
З державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження Хмельницької АЕС, виділено кошти в сумі
1547 тис. грн.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року
№ 463-р затверджено перелік об’єктів, на які виділяються кошти субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціальноекономічного розвитку окремих територій, на зазначені цілі для Славутського
району виділено 2795,2 тис. грн.
Прийнято розпорядження голови Славутської районної державної
адміністрації від 02.08.2017 року № 397/2017-р, яким утворено на базі
адміністративних приміщень Берездівської та Ганнопільської сільських рад
віддалені місця для роботи адміністраторів центру надання адміністративних
послуг Славутської районної державної адміністрації. Станом на 01.10.2017
центром надання адміністративних послуг надано 7003 послуги.
Протягом 9 місяців 2017 року перевезено 28221 пасажира пільгових
категорій на загальну суму 468,8 тис. грн. Приватним перевізникам
відшкодовано 423,6 тис. грн. за надані послуги з перевезення пільгових
категорій населення.
Протягом січня-вересня 2017 року звернулось 7889 жителів району з
питань надання різних видів державної соціальної допомоги.
За 9 місяців 2017 року звернулось 4287 сімей з приводу призначення
субсидії. Станом на 01.10.2017 року житлову субсидію отримують 5416 сімей.
Для 2292 сімей призначено субсидію на придбання твердого палива та
скрапленого газу на загальну суму 6194,9 тис. грн.
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Протягом звітного періоду 2017 року нараховано пільг і субсидій на
оплату житлово-комунальних послуг у сумі 25761,2 тис. грн. (з урахуванням
невикористаних сум субсидій на житлово-комунальні послуги, які повернуті до
державного бюджету в сумі 11123,1 тис. грн.). З початку року перераховано пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги на загальну суму
26083,3 тис. грн. Станом на 01.10.2017 року заборгованість з надання пільг та
субсидій становить 5262,4 тис. грн. (з врахуванням кредиторської заборгованості, яка на початок року становила 15584,5 тис. грн.).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017
№ 300, якою передбачено монетизацію частини невикористаної суми субсидії
для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, та електропостачання для
індивідуального опалення, та на підставі заяв одержувачів субсидії управлінням
соціального захисту населення райдержадміністрації нараховано кошти на
загальну суму 1589,9 тис. грн., станом на 10.10.2017 року відшкодовано
478,2 тис. грн.
На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 502 інваліди з дитинства та дітей-інвалідів, яким
протягом 9 місяців 2017 року призначено та виплачено державну соціальну
допомогу в сумі 7082,2 тис. грн.
З початку року в санаторно-курортних закладах оздоровлено 12 осіб з
інвалідністю, 33 інвалідам видано 46 направлень для забезпечення технічними
засобами реабілітації, для 58 осіб видано 99 направлень для забезпечення
протезно-ортопедичними виробами.
На виплату компенсацій, допомог та надання пільг громадянам, які
постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, з початку року
виділено 119,4 тис. грн.
Протягом 9 місяців 2017 року для покриття витрат на проживання, у тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг, виплачено щомісячну адресну
допомогу для 24 сімей, які переміщуються з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції, в сумі
363,2 тис. грн.
Станом на 01.10.2017 року на обліку в управлінні соціального захисту
населення райдержадміністрації перебуває 286 учасників бойових дій, які брали
участь в антитерористичній операції, та 9 членів сімей загиблих учасників
антитерористичній операції.
Протягом звітного періоду чотирьох учасників антитерористичної
операції оздоровлено у санаторно-курортних закладах, одного учасника антитерористичної операції направлено на проходження психологічної реабілітації в
оздоровчий заклад.
З метою здійснення соціальної опіки, надання допомоги у подоланні
життєвих труднощів, збереження, підвищення соціального статусу 323 сім’ї
(969 дітей) були охоплені соціальними послугами, з них 25 сімей (57 дітей)
перебували під соціальним супроводом.
За результатами проведеної роботи знято соціальний супровід над 6
сім’ями (12 дітей) у зв’язку з вирішенням складних життєвих обставин.
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Станом на 01.10.2017 року під соціальним супроводом перебуває 19 сімей
(45 дітей) та 3 молоді особи, які опинились у складних життєвих обставинах.
Станом на 01 жовтня 2017 року на обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 25 дітей-сиріт та 73 дитини, позбавлені
батьківського піклування. Більшість дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби,
влаштовані до сімейних форм виховання.
Протягом 9 місяців 2017 року усиновлено 2 дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Станом на 01.10.2017 року на території району функціонує одна
прийомна сім’я, в якій проживає двоє дітей, позбавлених батьківського
піклування.
З метою попередження насильства в сім’ї, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності проведено 28 цільових рейдів, обстежено умови
проживання дітей у 51 неблагополучній сім’ї. За результатами проведених
рейдів попереджено про неналежне виконання батьківських обов’язків
21 особу, ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності
6 батьків відносно 12 дітей, ініційовано позбавлення батьківських прав 4
батьків відносно 11 дітей та відібрання 3 дітей від однієї матері без позбавлення
її батьківських прав. У судовому порядку позбавлено батьківських прав 3
батьків відносно 8 дітей, відібрано 3 дітей від однієї матері без позбавлення її
батьківських прав.
У районному бюджеті на 2017 рік видатки на галузь культури
передбачені в сумі 3626,5 тис. грн., протягом 9 місяців використано 1889,7 тис.
грн.
Протягом звітного періоду закладами культури району надані платні
послуги населенню на загальну суму 41,2 тис. грн., у тому числі районною
централізованою бібліотечною системою – 17,8 тис. грн., сільськими закладами культури – 16,4 тис. грн., районним будинком культури – 13,0 тис. грн.
Протягом 9 місяців 2017 року у районі проведено ряд заходів з нагоди
державних, народних свят та визначних дат.
За рахунок коштів бюджетів сільських рад для Крупецького сільського
будинку культури придбано принтер, фотоапарат, ударну установку та сценічні
костюми на загальну суму 32,4 тис. грн., Старокривинського сільського клубу –
сценічні костюми, акустичну систему та світломузику (51,2 тис. грн.),
Колом’євського сільського клубу – ноутбук (10,0 тис. грн.), Хоровецького
сільського клубу - одяг сцени (15,8 тис. грн.). На території Кам’янківського та
Ташківського сільських клубів облаштовані дитячі майданчики (32,4 тис. грн.).
Проведено поточні ремонти у Губелецькому, Жуківському, Хоровецькому, Пашуківському сільських клубах та Крупецькому, Старокривинському сільських будинках культури, ремонт електромережі в
Іванівському сільському будинку культури.
З метою надання якісних освітніх послуг у районі функціонує
14 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 1377 учнів, та 15
дошкільних навчальних закладів, у яких виховується 334 дитини.
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Рішенням сесії Славутської районної ради від 26.07.2017 № 16-14/2017
понижено ступінь Головлівського та Полянського навчально-виховних
комплексів (з І-ІІІ до І-ІІ ступенів).
У 2017 році на харчування дітей виділено 1070,5 тис. грн. Середня
вартість обіду становить 7,00 грн. у день на одну дитину у навчальних закладах
та 13,60 грн. – у дошкільних навчальних закладах. Протягом 9 місяців 2017
року на харчування дітей використано кошти в сумі 532,8 тис. грн.
Проведено поточні ремонти приміщень у всіх загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладах. Вжито заходів з покращення матеріальнотехнічної бази Старокривинського, Миньковецького, Губелецького, Лисиченського, Улашанівського, Перемишельського та Крупецького навчальновиховних комплексів, на що виділено 101,7 тис. грн. з бюджетів відповідних
сільських рад.
Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації закуплено
стільниці до шкільних парт (16,0 тис. грн.) та посуд для шкільних їдалень
(80,0 тис. грн.).
Проведено поточний ремонт приміщення Крупецького (112,2 тис. грн.) та
поточні ремонти класних кімнат Старокривинського (60,8 тис. грн.) навчальновиховних комплексів.
За рахунок коштів освітньої субвенції завершено реконструкцію
Головлівського навчально-виховного комплексу.
У районі поза межами пішохідної доступності проживає 382 учні, які
стовідсотково охоплені підвезенням.
У районі функціонує 115 ліжок з денним перебуванням хворих, у тому
числі 55 – у сільських лікувально-профілактичних закладах, в яких проліковано
2142 особи. На дому проліковано 1792 особи. Протягом 9 місяців 2017 року у
стаціонарних відділеннях проліковано 3217 сільських жителів.
З метою раннього виявлення туберкульозу проведено флюорографічне
обстеження 23466 сільських жителів, усі хворі обстежуються за рахунок
бюджетних коштів.
Протягом 9 місяців 2017 року на галузь охорони здоров’я виділено
50463,3 тис. грн., у тому числі Славутській центральній районній лікарні –
33685,5 тис. грн., комунальному закладу «Славутський центр первинної
медико-санітарної допомоги» – 16777,8 тис. грн. На закупівлю медикаментів
Славутській центральній районній лікарні виділено 2076,9 тис. грн.,
комунальному закладу «Славутський центр первинної медико-санітарної
допомоги» – 417,9 тис. грн., у тому числі 61,2 тис. грн. для надання
невідкладної допомоги на фельдшерсько-акушерських пунктах, що становить у
середньому 3,23 грн. на одного сільського жителя.
На лікування пільгових категорій громадян комунальному закладу
«Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» виділено кошти в
сумі 222,7 тис. грн.
На рахунок Славутської центральної районної лікарні надійшли кошти
від наданих платних послуг в сумі 901,8 тис. грн.
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Потягом 9 місяців 2017 року Славутською центральною районною
лікарнею проведено:
капітальний ремонт корпусу № 2 (226,4 грн.);
капітальний ремонт покрівлі корпусу № 1 (264,6 тис. грн.);
капітальний ремонт апарата ультразвукової діагностики (45,9 тис. грн.);
капітальний ремонт рентгенівського апарата (27,5 тис. грн.).
Крім того, закуплено медичне обладнання на загальну суму
330 тис. грн.
З районного бюджету виділено 118,9 тис. грн. на проведення поточного
ремонту частини приміщення корпусу № 2, в якому буде відкрито відділення
детоксикації та програмованого гемодіалізу.
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

С.Рощук
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Додаток 3
до протоколу розширеного засідання
колегії районної державної адміністрації
від 26 жовтня 2017 року № 10
від 24 грудня 2009 року

СЛАВУТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
26.10.2017

Славута

№ 536/2017-р

Про підсумки економічного
та соціального розвитку
Славутського району за 9
місяців 2017 року
На підставі статей 6, 17, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», відповідно до наказу від 25 жовтня 2017 року № 61-н/від
«Про відрядження Б.Маршука», враховуючи інформацію про підсумки
економічного та соціального розвитку Славутського району за 9 місяців 2017
року (додається):
1. Відділу економічного розвитку та торгівлі районної державної
адміністрації:
1.1. Проводити роботу з пошуку інвестиційно-привабливих об’єктів на
території району.
1.2. Забезпечити постійне оновлення інформації щодо інвестиційної
діяльності на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.
1.3. До 15 грудня 2017 року затвердити план діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів районної державної адміністрації на 2018 рік та
забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної
адміністрації.
2. Відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації:
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2.1. Здійснювати постійний контроль за станом виробництва в районі
сільськогосподарської продукції, вживати заходів щодо недопущення його
зменшення.
2.2. Провести необхідну організаційну роботу щодо завершення в
оптимальні строки збирання врожаю 2017 року та сівби озимих культур
урожаю 2018 року.
2.3. Визначити перелік підприємств, що потребують додаткових
інвестиційних вкладень, сприяти власникам у пошуку інвесторів.
3. Управлінню фінансів районної державної адміністрації:
3.1. Забезпечити до кінця поточного року контроль за надходженням у
повному обсязі податків і зборів (обов’язкових платежів) до місцевого
бюджету від підприємств, установ та організацій району.
3.2. Вжити заходів щодо забезпечення у повному обсязі до кінця поточного року місцевих бюджетів фінансовими ресурсами для виплати заробітної
плати працівникам бюджетних установ та оплати за спожиті ними енергоносії.
3.3. Забезпечити своєчасне використання коштів державного бюджету.
4. Сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації:
4.1. Здійснювати контроль за розробленням та оновленням сільськими
радами містобудівної документації.
4.2. Проводити моніторинг роботи об’єктів соціальної сфери району в
осінньо-зимовий період 2017/2018 року, вживати дієвих заходів щодо усунення
виявлених недоліків.
5. Управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації:
5.1. Активізувати діяльність районної робочої групи з питань легалізації
виплати заробітної плати і зайнятості населення, у тому числі шляхом
здійснення постійного аналізу діяльності суб’єктів господарювання.
5.2. Забезпечити контроль за станом підвищення розміру середньомісячної
заробітної плати суб’єктам господарювання, керівники яких
заслуховувались на засіданні районної робочої групи з питань легалізації
виплати заробітної плати і зайнятості населення.
5.3. Провести
інформаційно-роз’яснювальну роботу із суб’єктами
господарювання щодо необхідності укладання колективних договорів з метою
регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та
узгодження інтересів трудящих, власників або уповноважених ними органів.
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6. Сектору з питань цивільного захисту населення районної державної
адміністрації:
6.1. Провести аналіз укладання сільськими радами угод із суб’єктами
господарювання про залучення снігоочисної техніки в осінньо-зимовий період
2017/2018 року.
6.2. Забезпечити накопичення матеріальних цінностей місцевих матеріальних резервів та створення резервних фондів в обсягах, достатніх для
проведення заходів з ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій.
6.3. Ужити заходів щодо переведення двох захисних споруд комунальної
власності зі стану “Обмежено готові” в стан “Готові”.
6.4. Продовжити роботу щодо вдосконалення місцевої системи оповіщення населення району у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного
або техногенного характеру.
7. Відділу з організації діяльності центру надання адміністративних
послуг та видачі документів дозвільного характеру районної державної
адміністрації:
7.1. Забезпечити максимально зручні умови для суб’єктів звернень та
якісне надання адміністративних послуг.
7.2. Забезпечити роботу адміністраторів центру надання адміністративних послуг Славутської районної державної адміністрації у
Ганнопільській та Берездівській сільських радах відповідно до встановленого
графіка.
8. Службі у справах дітей районної державної адміністрації забезпечити
своєчасне надання статусу дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського
піклування, ведення їх обліку та влаштування до сімейних форм виховання.
9. Сектору культури та туризму районної державної адміністрації вжити
заходів щодо надання якісних послуг населенню закладами культури та
бібліотечними установами району.
10. Відділу освіти, молоті та спорту районної державної адміністрації
забезпечити дотримання вимог Державних стандартів освіти, підвищення
якості надання освітніх послуг у загальноосвітніх навчальних закладах,
стовідсоткове охоплення дітей дошкільного віку усіма формами дошкільної
освіти, ефективне використання бюджетних коштів.
11. Відділу освіти, молоді та спорту, сектору культури та туризму
районної державної адміністрації, рекомендувати Славутській центральній
районній лікарні, комунальному закладу «Славутський центр первинної
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медико-санітарної допомоги» спільно із сільськими головами забезпечити
належне утримання підпорядкованих закладів в осінньо-зимовий період
2017/2018 року.
12. Рекомендувати:
12.1. Славутському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України
до кінця поточного року вжити дієвих заходів щодо виконання планових
завдань з надходження власних коштів та погашення заборгованості з виплати
пільгових пенсій.
12.2. Славутській об’єднаній державній податковій інспекції забезпечити
контроль за проведенням процедур відновлення платоспроможності або
визнання банкрутом підприємств, які не мають можливості самостійно
погасити борги з виплати заробітної плати, а також контроль у комітетах
кредиторів підприємств-банкрутів за діями арбітражних керуючих щодо
скорочення термінів проведення процедур банкрутства.
12.3. Славутському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді забезпечити стовідсоткове охоплення соціальними послугами осіб та
сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, та прийомних
сімей.
12.4. Комунальному закладу «Славутський центр первинної медикосанітарної допомоги», Славутській центральній районній лікарні активізувати
роботу щодо забезпечення належного медичного обслуговування та профілактичних оглядів населення району.
13. Структурним підрозділам районної державної адміністрації,
рекомендувати Славутському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду
України, Славутській об'єднаній державній податковій інспекції, Славутській
центральній районній лікарні, комунальному закладу «Славутський центр
первинної медико-санітарної допомоги», Славутському районному центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді про хід виконання розпорядження
інформувати відділ економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації до
10 лютого 2018 року для узагальнення та інформування районної державної
адміністрації до 15 лютого 2018 року.
14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови районної державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.
Перший заступник
голови адміністрації
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

О.Мельник

С.Рощук
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Додаток
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
26.10.2017 № 536/2017-р

Інформація
про підсумки економічного та соціального розвитку
Славутського району за 9 місяців 2017 року
Протягом 9 місяців 2017 року райдержадміністрацією вжито заходів щодо
забезпечення комплексного розвитку всіх галузей економіки району, належного
життєвого рівня населення, впровадження економічних реформ та забезпечення
стабільної суспільно-політичної ситуації.
Промисловими підприємствами району вживаються заходи, спрямовані на
випуск конкурентноспроможних видів продукції, оптимізацію структури
промислового виробництва, освоєння нових ринків збуту виробленої продукції
як в Україні, так і за її межами.
Протягом звітного періоду промисловими підприємствами району
реалізовано продукції на загальну суму 1022,2 млн. грн., що на 332,9 млн. грн.
більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року, темп зростання
становить 148%. За січень-вересень 2017 року обсяг реалізованої продукції у
розрахунку на одиницю населення становить 35300 грн., що на 12110 грн.
більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
ПАТ "Славутський солодовий завод" вироблено 109956 тонн солоду
світлого пивоварного, приватним підприємством «Вектор плюс» – 343 тонни
круп різних видів, ТОВ «Юввіс» – 15276 шт. меблів для ванних кімнат,
кар’єрами видобуто 366,6 тис. м3 піску.
Станом на 01 липня 2017 року обсяг прямих іноземних інвестицій
становив 1287,5 тис. доларів США. Обсяг прямих іноземних інвестицій у
розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування становить 43,4 долара США (за аналогічний період 2016 року –
43,3 долара США).
У всіх категоріях господарств району загальна посівна площа під урожай
2017 року становила 59,4 тис. га, що на 1200 га більше у порівнянні з минулим
роком. Сільськогосподарськими підприємствами району посіяно сільськогосподарські культури на площі 44,9 тис. га.
Площі посіву зернових та зернобобових культур становили 24,9 тис. га,
технічних культур – 23 тис. га, картоплі та овочів – 3,2 тис. га, кормових
культур – 8,2 тис. га.
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Агроформуваннями району завершено збирання ранніх зернових культур
на загальній площі 17721 га (врожайність – 50,3 ц/га, валовий збір зерна –
89212 т), у тому числі озиму пшеницю зібрано на площі 10418 га
(врожайність – 53,8 ц/га), озимий ячмінь – 319 га (врожайність – 45,3 ц/га),
жито – 418 га (врожайність – 34,0 ц/га).
Озимий ріпак зібрано на площі 1755 га (врожайність – 36,2 ц/га), ярий
ріпак – на площі 120 га (врожайність – 30 ц/га). Проводяться роботи зі збирання
кукурудзи на зерно, яка зібрана на площі 82 га (врожайність становить
62,6 ц/га), та сої, яка зібрана на площі 5351 га (врожайність – 25,3 ц/га).
Сільськогосподарські підприємства району проводять комплекс осінньопольових робіт. У всіх категоріях господарств району посіяно озимі зернові
культури на площі 9896 га (95% планованих показників), озимий ріпак ––
3188 га (106%).
Сільськогосподарськими підприємствами укладено з власниками
земельних часток (паїв) 18512 договорів оренди землі, згідно з якими
нараховано орендну плату за земельні частки (паї) в сумі 74706,2 тис. грн.,
що на 41,4% більше у порівняні з минулим роком. Станом на 01 жовтня 2017
року сільськогосподарськими підприємствами виплачено власникам паїв
38138,5 тис. грн. (51,1%).
Станом на 01.10.2017 року чисельність поголів’я великої рогатої худоби
становить 7042 голови, що на 812 більше у порівнянні з відповідним періодом
минулого року, у тому числі корів – 1949 голів. Поголів’я овець становить 123.
За січень-вересень поточного року господарствами району вироблено
м’яса у живій вазі 884 тонни, що на 340 тонн більше у порівнянні з відповідним
періодом минулого року. Виробництво молока становить 5582 тонни, що на
69 тонн менше у порівнянні з минулим роком, середній надій молока від однієї
корови – 4116 кг.
Для належного утримання тварин у зимово-стійловий період 2017/2018
років у всіх категоріях господарств району заготовлено 15200 тонн сіна (100%
планових показників) та 18500 тонн силосу (97,4% від потреби), у тому числі
сільськогосподарськими підприємствами району заготовлено 2700 тонн сіна та
1850 тонн силосу.
За січень-вересень 2017 року загальний фонд районного бюджету
виконано на 114,8%, до бюджету надійшло 14488,2 тис. грн. при плані
12617,4 тис. грн. Темп зростання доходів у порівнянні з відповідним періодом
минулого року становить 130,1%. Основним податком, який надходить до
загального фонду районного бюджету, є податок на доходи фізичних осіб. За 9
місяців 2017 року до районного бюджету надійшло податку на доходи фізичних
осіб в сумі 14113,8 тис. грн., що становить 114,5% планових призначень на
відповідний період.
Планові показники спеціального фонду районного бюджету виконано на
526,5%, при плані 1031,9 тис. грн. до бюджету фактично надійшло 5433,1 тис.
грн.
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За 9 місяців 2017 року фактичні надходження до зведеного бюджету
району становили 27057,9 тис. грн. (120% планових показників). До
спеціального фонду бюджету фактично надійшло 5786,7 тис. грн. (518,4%).
За січень-вересень 2017 року фактичні надходження до загального фонду
сільських бюджетів становили 12569,8 тис. грн. (126,6% планових показників).
Спеціальний фонд сільських бюджетів виконано на 382,1%, фактично надійшло
322,1 тис. грн. при плані 84,3 тис. грн. Планові показники доходної частини
загального фонду виконали 16 сільських рад.
Планові показники доходної частини бюджету виконано по всіх видах
податків та зборів, окрім акцизного та туристичного податків, частини чистого
прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що
вилучається до відповідного місцевого бюджету, та інших надходженнях (до
бюджету не надійшло 69,0 тис. грн.).
За 9 місяців поточного року податковий борг до бюджету району, не
враховуючи підприємств-банкрутів та сільських об’єднаних територіальних
громад, становить 1056,4 тис. грн., у тому числі до місцевого бюджету –
613,4 тис. грн., державного бюджету – 543,1 тис. грн. Темп зростання
податкового боргу у порівнянні з початком року становить 97,4% (станом на
01.01.2017 податковий борг становив 1187,8 тис. грн.). Найбільші борги мають
ДП «СГП «Хмельницьке», ПП «Консалтингова фірма «Прометей» та фізичні
особи – підприємці Яковчук Н.В., Запорожець Р.О., Гуріна Л.М.
Заборгованість
державних
підприємств-банкрутів
становить
3044,1 тис. грн. («Ганнопільський спиртзавод» – 2414,4 тис. грн., «Романінський цегельний завод» – 629,7 тис. грн.).
За січень-вересень 2017 року планові завдання з надходження власних
коштів до бюджету Славутського об’єднаного управління Пенсійного фонду
України виконано на 90,9 %.
Протягом звітного періоду пенсіонерам Славутського району профінансовано виплату пенсій на загальну суму 132,8 млн. грн. Забезпечено своєчасну
виплату перерахованих пенсій і грошової допомоги для 9204 пенсіонерів. З
початку року призначено 219 пенсій громадянам району, проведено 123
індивідуальних та 11067 масових перерахунків пенсій. Станом на 01 жовтня
2017 року середній розмір пенсії становив 1651,1 грн.
З 11 жовтня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», відповідно до
якого з 01 жовтня поточного року проводяться перерахунки пенсій.
Найбільші борги до Пенсійного фонду України мають державні
підприємства «Ганнопільський спиртзавод» (1500,3 тис. грн.), «СГП «Хмельницьке» (115,0 тис. грн.), «Романінський цегельний завод» (64,7 тис. грн.),
корпорація «Подільські Мінерали» (81,8 тис. грн.), СГК «Довжківський»
(212,2 тис. грн.), СФГ «Промінь» (95,6 тис. грн.), ВАТ «Агрохім»
(70,3 тис. грн.), ТОВ «Грінленд Тваринництво» (54,6 тис. грн.).
Станом на 01.10.2017 року загальна сума боргу зі сплати страхових
внесків та відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій до
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Пенсійного фонду України збільшилась з початку року на 98,3 тис. грн. та
становить 2340,8 тис. грн.
З метою погашення заборгованості Славутським об’єднаним управлінням
Пенсійного фонду України проводиться позовна робота щодо стягнення боргу в
судовому порядку та вживаються заходи щодо примусового стягнення боргу.
Станом на 01.10.2017 року на виконанні у Славутському міськрайонному
відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління
юстиції у Хмельницькій області перебуває 125 виконавчих документів на
загальну суму 1580,3 тис. грн.
У поточному році проведено 4 спільні засідання районної робочої групи з
питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення та районної
тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій та інших соціальних виплат, на якому
заслуховувались керівники 20 підприємств (організацій) району, де спостерігався низький рівень заробітної плати та неповна зайнятість працівників.
Для посилення контролю за дотриманням роботодавцями чинного
законодавства в частині оплати праці головою райдержадміністрації прийнято
розпорядження від 31.01.2017 № 37/2017-р про створення районної робочої
групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення
рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної
заробітної плати. З метою роз’яснення норм чинного законодавства про працю
здійснено 9 виїздів робочої групи до суб’єктів господарювання району,
проведено 36 семінарів та ряд інформаційно-роз’яснювальних заходів. У
засобах масової інформації висвітлено 11 матеріалів з питань легалізації
виплати заробітної плати та зайнятості населення.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у серпні
2017 року становила 5488,2 грн., що на 135 грн. (на 2,5 %) більше у порівнянні
із січнем поточного року (5353,2 грн.) та на 1875,9 грн. (на 51,9 %) більше ніж
за аналогічний період минулого року та становить 92,4% середньообласного
показника (5941 грн.). Найбільший розмір середньомісячної заробітної плати
спостерігався у галузі промисловості (10326,0 грн.), сферах надання послуг
(6707,8 грн.) та державного управління (5289,9 грн.), найменший розмір
середньомісячної заробітної плати – у галузі сільського господарства
(4454,4 грн.).
За моніторинговими даними станом на 01.09.2017 року заборгованість з
виплати заробітної плати на економічно активних та комунальних
підприємствах району відсутня та існує лише на підприємствах-банкрутах і
становить 290,5 тис. грн. (ДП «Романінський цегельний завод» – 134,6 тис. грн.,
корпорація «Подільські Мінерали» – 155,9 тис. грн.).
Розроблено та затверджено графік погашення заборгованості з виплати
заробітної плати на 2017 рік, здійснюється контроль за його виконанням на
засіданнях районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій та інших соціальних виплат,
протягом поточного року проведено 9 засідань комісії.
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Упродовж січня-вересня 2017 року в районі зареєстровано 57 фізичних
осіб – підприємців та 2 юридичні особи, припинили державну реєстрацію
7 юридичних осіб та 61 фізична особа – підприємець. Станом на 01 жовтня
2017 року в районі налічується 329 юридичних осіб та 568 фізичних осіб –
підприємців.
Станом на 01.10.2017 року суб’єктами малого підприємництва сплачено
до місцевого бюджету 5085,9 тис. грн. (18,8% загальних надходжень), що на
2013,2 тис. грн. (на 65,5%) більше у порівнянні з відповідним періодом
минулого року. Основним податком, який надходить від суб’єктів
підприємницької діяльності до бюджетів усіх рівнів, є єдиний податок. За
9 місяців 2017 року єдиний податок до бюджету району надійшов в сумі
1502,9 тис. грн., що становить 29,6% надходжень від цієї категорії платників.
За січень-червень 2017 року освоєно 53097,0 тис. грн. капітальних
інвестицій, що на 629,0 тис. грн. більше у порівнянні з аналогічним періодом
2016 року (темп зростання становить 101%).
За січень-червень введено в експлуатацію 462 м2 загальної площі житла.
Станом на 01.10.2017 року рівень оплати за спожиту електроенергію у
районі становить 99,4%, за спожиту електроенергію населенням – 96,1%. Існує
заборгованість військової частини А1358 (с. Цвітоха) за спожиту електроенергію в сумі 112,5 тис. грн.
У 2017 році за рахунок коштів місцевого бюджету заплановано провести
ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення
загальною протяжністю 41,2 км (Славута – Великий Правутин, Ганнопіль –
Старий Кривин, Т-18-04 Берездів через Сьомаки, Шевченко – Романіни,
Жуків – Миньківці, Ганнопіль – Ногачівка, Стригани – Хмельницька АЕС,
Р-05 Цвітоха, Варварівка – Голики, Губельці – Волиця, Т-18-04 Вачів через
Перемишель, Славута – Улашанівка). На проведення ремонтних робіт з
районного бюджету виділено 1 млн. грн.
На виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального
користування місцевого значення у Славутському районі на 2015-2018 роки та
з метою проведення поточних ремонтів на автодорогах загального
користування місцевого значення у Славутському районі заплановано залучити
470 тис. грн. з бюджетів сільських рад для співфінансування, протягом звітного
періоду виділено 465 тис. грн.
У 2017 році на ремонт доріг комунальної власності з бюджетів сільських
рад виділено 783 тис. грн. За 9 місяців 2017 року проведено поточний ремонт у
селах Крупець, Старий Кривин, Ганнопіль, Жуків та Улашанівка на загальну
суму 680,0 тис. грн.
У державному бюджеті на 2017 рік передбачені кошти в сумі
4530,0 тис. грн. на проведення поточного ремонту та експлуатації доріг
загального користування. Протягом 9 місяців 2017 року за рахунок державних
коштів в сумі 3100,0 тис. грн. філією «Славутський райавтодор» проведено
поточний ремонт на дорогах загального користування Т-18-04, Славута –
Великий Правутин, Старий Кривин – Ганнопіль, Шевченко – Романіни,
Жуків – Миньківці, Тростянець – Ставичани, Ганнопіль – Ногачівка.
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До початку зимового періоду заготовлено 1 тис. тонн суміші для
посипання доріг.
З метою економії енергоресурсів протягом 9 місяців 2017 року
впроваджено такі енергозберігаючі заходи:
утеплено фасад Крупецького сільського будинку культури (вартість –
55,0 тис. грн.);
замінено 38 вікон та 9 дверей на металопластикові в Улашанівському,
Лисиченському сільських будинках культури, Перемишельському сільському
клубі (338,0 тис. грн.);
встановлено котел на твердому паливі в Кам’янківському сільському
клубі (вартість – 59,0 тис. грн.);
встановлено 2 електропанелі у Славутському районному будинку
культури (8,6 тис. грн.);
бюджетними установами замінено 20 ламп на енергозберігаючі (1,0 тис.
грн.);
проведено капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна даху, утеплення
фасаду) Цвітоського навчально-виховного комплексу (305,2 тис. грн.).
Відповідно до плану робіт з підготовки об’єктів електропостачання
району Славутським районом електричних мереж проведено:
перетягування проводу на повітряних лініях електропередач напругою
10 кВ протяжністю 12,4 км та напругою 0,4 кВ протяжністю 18,6 км;
капітальні ремонти 8 трансформаторних підстанцій напругою 10/0,4 кВ;
вирівнювання 99 опор повітряних ліній електропередач напругою 0,4 кВ
та 33 опор напругою 10 кВ;
заміну проводу на повітряних лініях електропередач напругою 0,4 кВ
протяжністю 3,49 км., ремонт двох роз’єднувачів ліній електропередач та
заміну чотирьох.
Продовжуються роботи з виготовлення генеральних планів та проведення
топографо-геодезичної зйомки населених пунктів району.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення,
яке проживає на території зони спостереження Хмельницької АЕС, яка
виділена з обласного бюджету, проведено реконструкцію двох протирадіаційних укриттів № 86074 (Славутська центральна районна бібліотека) та
№ 86072 (міжлікарняна аптека № 177) загальною вартістю 108,4 тис. грн.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення,
яке проживає на території зони спостереження Хмельницької АЕС,
заплановано:
капітальний ремонт будівлі (покрівлі) Улашанівського навчальновиховного комплексу (1367,7 тис. грн.);
капітальний ремонт приміщення Ганнопільської сільської пожежної
охорони (400,0 тис. грн.);
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капітальний ремонт частини будівлі (заміна покрівлі, облаштування
відмостки) Миньковецького будинку культури (563,7 тис. грн.);
придбання обладнання систем голосового оповіщення (гучномовного
зв’язку) вартістю 83,3 тис. грн., гучномовців (40,3 тис. грн.) та респіраторів для
непрацюючого населення Ганнопільської сільської ради (31,1 тис. грн.).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року
№ 463-р затверджено перелік об’єктів, на які виділяються кошти субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціальноекономічного розвитку окремих територій, згідно з яким заплановані такі
заходи:
капітальний ремонт частини приміщень та вхідної групи центральної
районної бібліотеки (1 489,5 тис. грн.);
капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Іванівка (154,0 тис. грн.);
придбання ігрових майданчиків та спортивних тренажерів для Миньковецького навчально-виховного комплексу (50,0 тис. грн.);
придбання мультимедійних проекторів для Губелецького, Крупецького
Перемишельського навчально-виховних комплексів (55,0 тис. грн.);
придбання меблів для Старокривинського навчально-виховного
комплексу (20,0 тис. грн.);
придбання медичного, лікарняного устаткування та комп'ютерної техніки
для комунального закладу «Славутський центр первинної медико-санітарної
допомоги» (350,0 тис. грн.);
капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Марачівського сільського
клубу (98,0 тис. грн.);
капітальний ремонт будівлі (покрівлі) Жуківського сільського клубу
(172,1 тис. грн.);
ремонт покрівлі Полянського сільського клубу (293,2 тис. грн.);
поточний ремонт локальних електричних мереж вуличного освітлення у
с. Дятилівка (113,9 тис. грн.).
Усього 20 суб’єктів надання адміністративних послуг надають 118 видів
адміністративних послуг. Станом на 01.10.2017 року у центрі надання адміністративних послуг Славутської райдержадміністрації надано 7003 послуги, що на
1169 менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. З усіх наданих
адміністративних послуг 536 – з міграційних питань, 4399 – із земельних
питань, 2018 – з питань реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, 48 – з дозвільних питань.
На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» та з метою
забезпечення якісного, доступного та своєчасного надання адміністративних
послуг прийнято розпорядження голови Славутської районної державної
адміністрації від 02.08.2017 року № 397/2017-р, яким утворено на базі
адміністративних приміщень Берездівської та Ганнопільської сільських рад
віддалені місця для роботи адміністраторів центру надання адміністративних
послуг Славутської районної державної адміністрації.
Протягом 9 місяців 2017 року перевезено 28221 пасажира пільгових
категорій на загальну суму 468,8 тис. грн. У 2017 році Берездівською та
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Ганнопільською сільськими радами виділено 288,9 тис. грн. для відшкодування
коштів перевізникам за проїзд пільгових категорій громадян. З районного
бюджету на зазначені цілі виділено кошти в сумі 253,2 тис. грн. Приватним
перевізникам відшкодовано 423,6 тис. грн. за надані послуги з перевезення
пільгових категорій населення з врахуванням заборгованості за минулий рік.
Головними завданнями у сфері соціального захисту населення є
підтримка вразливих груп населення, створення умов для реабілітації громадян
з особливими потребами, підвищення якості та ефективності надання
соціальних послуг. Протягом січня-вересня 2017 року звернулось 7889 жителів
району з питань надання різних видів державної соціальної допомоги.
За 9 місяців 2017 року звернулось 4287 сімей з приводу призначення
субсидії. Станом на 01.10.2017 року житлову субсидію отримують 5416 сімей.
Для 2292 сімей призначено субсидію на придбання твердого палива та
скрапленого газу на загальну суму 6194,9 тис. грн.
Протягом звітного періоду 2017 року нараховано пільг і субсидій на
оплату житлово-комунальних послуг у сумі 25761,2 тис. грн. (з урахуванням
невикористаних сум субсидій на житлово-комунальні послуги, які повернуті до
державного бюджету в сумі 11123,1 тис. грн.). З початку року перераховано пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги на загальну суму
36083,3 тис. грн. Станом на 01.10.2017 року заборгованість з надання пільг та
субсидій становить 5262,4 тис. грн. (з врахуванням кредиторської заборгованості, яка на початок року становила 15584,5 тис. грн.).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017
№ 300, якою передбачено монетизацію частини невикористаної суми субсидії
для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, та електропостачання для
індивідуального опалення, та на підставі заяв одержувачів субсидії управлінням
соціального захисту населення райдержадміністрації нараховано кошти на
загальну суму 1589,9 тис. грн., станом на 10.10.2017 року відшкодовано
478,2 тис. грн.
З початку року державною соціальною допомогою охоплено 1539 сімей з
дітьми, яким виділено 21857,7 тис. грн., що на 2079,9 тис. грн. більше у
порівнянні з відповідним періодом минулого року. Державну соціальну
допомогу для малозабезпечених сімей отримала 321 особа на загальну суму
9249,1 тис. грн., що на 1411,9 тис. грн. більше у порівнянні з аналогічним
періодом минулого року.
На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 502 інваліди з дитинства та дітей-інвалідів, яким
протягом 9 місяців 2017 року призначено та виплачено державну соціальну
допомогу в сумі 7082,2 тис. грн.
З початку року в санаторно-курортних закладах оздоровлено 12 осіб з
інвалідністю, 33 інвалідам видано 46 направлень для забезпечення технічними
засобами реабілітації, для 58 осіб видано 99 направлень для забезпечення
протезно-ортопедичними виробами.
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На виплату компенсацій, допомог та надання пільг громадянам, які
постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, з початку року
виділено 119,4 тис. грн.
Для 15 осіб надано матеріальну допомогу в сумі 9,5 тис. грн. за рахунок
коштів державного бюджету, для 157 громадян здійснено виплату одноразової
матеріальної допомоги на загальну суму 60,6 тис. грн. за рахунок коштів
районного бюджету.
Протягом 9 місяців 2017 року для покриття витрат на проживання, у тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг, виплачено щомісячну адресну
допомогу для 24 сімей, які переміщуються з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції, в сумі
363,2 тис. грн.
Станом на 01.10.2017 року на обліку в управлінні соціального захисту
населення райдержадміністрації перебуває 286 учасників бойових дій, які брали
участь в антитерористичній операції, та 9 членів сімей загиблих учасників
антитерористичній операції.
Протягом звітного періоду чотирьох учасників антитерористичної
операції оздоровлено у санаторно-курортних закладах, одного учасника антитерористичної операції направлено на проходження психологічної реабілітації в
оздоровчий заклад. За рахунок коштів районного бюджету виплачено
матеріальну допомогу для 10 учасників антитерористичної операції на загальну
суму 1,9 тис. грн.
Славутським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді здійснено 50 виїздів у населені пункти району з метою проведення
соціальних інспектувань сімей з дітьми та осіб.
З метою здійснення соціальної опіки, надання допомоги у подоланні
життєвих труднощів, збереження, підвищення соціального статусу 323 сім’ї
(969 дітей) були охоплені соціальними послугами, з них 25 сімей (57 дітей)
перебували під соціальним супроводом.
За результатами проведеної роботи знято соціальний супровід над 6
сім’ями (12 дітей) у зв’язку з вирішенням складних життєвих обставин.
Станом на 01.10.2017 року під соціальним супроводом перебуває 19 сімей
(45 дітей) та 3 молоді особи, які опинились у складних життєвих обставинах.
За сприяння центру 15 сімей отримали допомогу в лікуванні, 10 – в
оздоровленні, у 76 сім’ях налагоджено зв’язки з членами родини,
громадськістю, 310 сім’ям надано консультації в оформленні різних видів
державних соціальних допомог, 83 сім’ям виділено гуманітарну допомогу
(одяг, взуття, продукти харчування), 3 родинам надана допомога у зборі коштів
на лікування дітей.
Проведено оцінку потреб шести учасників антитерористичної операції,
які демобілізовані із зони її проведення. За результатами оцінювання надано
соціальні послуги без забезпечення соціального супроводу. З метою реалізації
державної політики у сфері забезпечення прав дітей в умовах збройного
конфлікту протягом 9 місяців 2017 року спільно зі службою у справах дітей
здійснено оцінку потреб 14-ти внутрішньо переміщених дітей, які виховуються
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у 6-ти сім’ях. За результатами оцінювання виявлено, що умови проживання
дітей задовільні, сім’ї матеріально забезпечені.
Здійснюється контроль за створенням у сім’ях належних умов для
повноцінного утримання та виховання дітей. Проведено вибіркове обстеження
у 106 сім’ях з метою перевірки цільового використання допомоги при
народженні дитини та допомоги одиноким матерям. За результатами перевірки
встановлено, що в усіх сім’ях створені належні умови для проживання та
виховання дітей. Підготовлено подання управлінню соціального захисту
населення Славутської райдержадміністрації щодо поновлення виплати
державної соціальної допомоги для 3 сімей, які покращили умови проживання
та виховання дітей.
З метою пропаганди здорового способу життя, сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики
насильства в сім’ї та недопущення жорстокого поводження з дітьми,
інформування щодо соціальних гарантій осіб, які брали участь у бойових діях,
проведено 27 групових заходів, якими охоплено 62 сім’ї. Розповсюджено
650 примірників інформаційно-просвітницьких буклетів з цієї тематики.
Станом на 01 жовтня 2017 року на обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 25 дітей-сиріт та 73 дитини, позбавлені
батьківського піклування. Більшість дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби,
влаштовані до сімейних форм виховання, зокрема 64 дитини перебуває під
опікою (піклуванням) громадян, 16 дітей – у прийомних сім’ях та дитячих
будинках сімейного типу Славутського району та інших районів Хмельницької
області, 3 – навчаються у професійно-технічному училищі та ліцеї, 3 –
перебувають в інтернатних закладах, 2 – у будинку дитини, 1 – у дитячому
будинку для інвалідів, 1 – у дитячому будинку, 8 – у Центрі соціальнопсихологічної реабілітації дітей.
Протягом 9 місяців 2017 року усиновлено 2 дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Станом на 01.10.2017 року на території району функціонує одна
прийомна сім’я, в якій проживає двоє дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Протягом звітного періоду на первинний облік дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, поставлено 19 дітей, з них 4 дитини
влаштовано під опіку громадян, 5 - у Центр соціально-психологічної
реабілітації дітей, 1 - у професійно-технічне училище, 4 - до дитячого будинку
сімейного типу, 4 дітей повернуто батькам.
З метою попередження насильства в сім’ї, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності проведено 28 цільових рейдів, обстежено умови
проживання дітей у 51 неблагополучній сім’ї. За результатами проведених
рейдів попереджено про неналежне виконання батьківських обов’язків
21 особу, ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності
6 батьків відносно 12 дітей, ініційовано позбавлення батьківських прав 4
батьків відносно 11 дітей та відібрання 3 дітей від однієї матері без позбавлення
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її батьківських прав. У судовому порядку позбавлено батьківських прав 3
батьків відносно 8 дітей, відібрано 3 дітей від однієї матері без позбавлення її
батьківських прав.
Станом на 01.10.2017 на обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 29 дітей, які опинилися у складних життєвих
обставинах, з них 4 дітей, які постраждали від насильства, 25 дітей
проживають в сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських
обов’язків.
З метою захисту прав, свобод і законних інтересів дітей при Славутській
районній державній адміністрації функціонує комісія з питань захисту прав
дитини, основним завданням якої є сприяння забезпеченню реалізації прав
дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне
виховання та всебічний розвиток. Протягом звітного періоду проведено 10
засідань комісії.
Культурно-масову роботу у районі забезпечують 50 установ культури: 26
закладів клубного типу, районний будинок культури, 21 сільська бібліотека,
районна центральна бібліотека для дорослих та районна центральна бібліотека
для дітей. У районі функціонують 3 народні колективи та 1 зразковий, 4
громадські музеї.
У районному бюджеті на 2017 рік видатки на галузь культури
передбачені в сумі 3626,5 тис. грн., протягом 9 місяців використано 1889,7 тис.
грн.
Протягом звітного періоду закладами культури району надані платні
послуги населенню на загальну суму 41,2 тис. грн., у тому числі районною
централізованою бібліотечною системою – 17,8 тис. грн., сільськими закладами культури – 16,4 тис. грн., районним будинком культури – 13,0 тис. грн.
У клубних закладах діє 76 аматорських гуртків та колективів, якими
впродовж звітного періоду проведено 546 масових заходів та які брали участь у
20 районних заходах.
З районного бюджету виділено 25,0 тис. грн. на придбання літератури та
підписку періодичних видань, 35,9 тис. грн. – на виготовлення проектнокошторисної документації на проведення капітального ремонту частини
приміщень центральної районної бібліотеки та проведення експертизи проекту,
5,5 тис. грн. – на проведення експертизи технічного стану будівлі Славутської
районної центральної бібліотеки.
Протягом 9 місяців 2017 року у районі проведено ряд заходів з нагоди
державних, народних свят та визначних дат.
Колективи художньої самодіяльності районного будинку культури взяли
участь в обласному огляді-конкурсі аматорських хорових колективів імені
Миколи Бедюка, фестивалі-конкурсі народного мистецтва «Поліський
передзвін», першому етапі обласного конкурсу інсценізованої пісні, прози та
поезії, обласних заходах до Дня незалежності України, обласній виставці
«Агро-Поділля 2017».
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За рахунок коштів бюджетів сільських рад для Крупецького сільського
будинку культури придбано принтер, фотоапарат, ударну установку та сценічні
костюми на загальну суму 32,4 тис. грн., Старокривинського сільського клубу –
сценічні костюми, акустичну систему та світломузику (51,2 тис. грн.),
Колом’євського сільського клубу – ноутбук (10,0 тис. грн.), Хоровецького
сільського клубу - одяг сцени (15,8 тис. грн.). На території Кам’янківського та
Ташківського сільських клубів облаштовані дитячі майданчики (32,4 тис. грн.).
Проведено поточні ремонти у Губелецькому, Жуківському, Хоровецькому, Пашуківському сільських клубах та Крупецькому, Старокривинському сільських будинках культури, ремонт електромережі в
Іванівському сільському будинку культури.
З метою надання якісних освітніх послуг у районі функціонує
14 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 1377 учнів. За
індивідуальною формою навчання у групах до 5 осіб навчається 50 учнів.
Допрофільною підготовкою охоплено 81 учня 8-9 класів, що становить
33% від загальної кількості школярів. Профільною підготовкою охоплено
100 учнів 10-11 класів (86%). У 2-х навчальних закладах запроваджено
поглиблене вивчення окремих предметів, яким охоплено 24 учня. Для
4 учнів, які не можуть відвідувати навчальні заклади, організовано
індивідуальне навчання вдома.
У районі функціонує 15 дошкільних навчальних закладів, у яких
виховується 334 вихованці (від 3 до 6 років), з них 129 – старшого дошкільного
віку.
Рішенням сесії Славутської районної ради від 26.07.2017 № 16-14/2017
понижено ступінь Головлівського та Полянського навчально-виховних
комплексів (з І-ІІІ до І-ІІ ступенів).
У всіх загальноосвітніх навчальних закладах створено належні умови для
харчування учнів. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та
учні 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», забезпечені
безкоштовним харчуванням за рахунок коштів освітньої субвенції, учні
початкових класів та діти учасників антитерористичної операції – за рахунок
коштів місцевого бюджету. У 2017 році на харчування дітей виділено
1070,5 тис. грн., у тому числі 893,1 тис. грн. – кошти місцевого бюджету,
177,5 тис. грн. – дотація з обласного бюджету. Середня вартість обіду становить
7,00 грн. у день на одну дитину у навчальних закладах та 13,60 грн. – у
дошкільних навчальних закладах.
Протягом 9 місяців 2017 року на харчування дітей використано кошти в
сумі 532,8 тис. грн.
Проведено поточні ремонти приміщень у всіх загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладах. Вжито заходів з покращення матеріальнотехнічної
бази
Старокривинського,
Миньковецького,
Губелецького,
Лисиченського, Улашанівського, Перемишельського та Крупецького
навчально-виховних комплексів, на що виділено 101,7 тис. грн. з бюджетів
відповідних сільських рад.
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Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації закуплено
стільниці до шкільних парт (16,0 тис. грн.) та посуд для шкільних їдалень
(80,0 тис. грн.).
Поповнено фонд шкільних бібліотек художньою літературою на загальну
суму 2,4 тис. грн. Придбано підручники для учнів 9-х класів.
Проведено поточний ремонт приміщення Крупецького (112,2 тис. грн.) та
поточні ремонти класних кімнат Старокривинського (60,8 тис. грн.) навчальновиховних комплексів.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення
капітальних ремонтів Миньковецького (13,9 тис. грн.) та Лисиченського
(9,9 тис. грн.) навчально-виховних комплексів. Проведено експертизу
проектно-кошторисної документації на будівництво спортзалу (3,6 тис. грн.) та
капітальний ремонт їдальні (1,2 тис. грн.) Цвітоського навчально-виховного
об’єднання.
За рахунок коштів освітньої субвенції завершено реконструкцію
Головлівського навчально-виховного комплексу.
У Славутському районному будинку дитячої та юнацької творчості
навчається 405 учнів у 19 групах. У 23 секціях Славутської районної філії
Малої академії наук навчається 81 учень.
У районі проводиться робота щодо залучення громадян до здорового
способу життя шляхом проведення фізкультурно-спортивної роботи. Для
занять фізичною культурою і спортом в районі функціонують 8 футбольних
полів, 14 спортивних та 10 баскетбольних майданчиків, 3 спортивні зали. У
районній дитячо-юнацькій спортивній школі Славутської районної ради
займається 150 учнів у 12 групах.
У районі поза межами пішохідної доступності проживає 382 учні, які
стовідсотково охоплені підвезенням (шкільними автобусами – 363 учні,
рейсовими автобусами – 18 учнів).
Головною метою діяльності закладів охорони здоров’я є забезпечення
надання висококваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги
населенню, запобігання захворюванням, популяризація здорового способу
життя.
У районі функціонує 115 ліжок з денним перебуванням хворих, у тому
числі 55 – у сільських лікувально-профілактичних закладах, в яких проліковано
2142 особи. На дому проліковано 1792 особи. Протягом 9 місяців 2017 року у
стаціонарних відділеннях проліковано 3217 сільських жителів.
З метою раннього виявлення туберкульозу проведено флюорографічне
обстеження 23466 сільських жителів, усі хворі обстежуються за рахунок
бюджетних коштів.
Протягом 9 місяців 2017 року на галузь охорони здоров’я виділено
50463,3 тис. грн., у тому числі Славутській центральній районній лікарні –
33685,5 тис. грн., комунальному закладу «Славутський центр первинної
медико-санітарної допомоги» – 16777,8 тис. грн. На закупівлю медикаментів
Славутській центральній районній лікарні виділено 2076,9 тис. грн.,
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комунальному закладу «Славутський центр первинної медико-санітарної
допомоги» – 417,9 тис. грн., у тому числі 61,2 тис. грн. для надання
невідкладної допомоги на фельдшерсько-акушерських пунктах, що становить у
середньому 3,23 грн. на одного сільського жителя.
На лікування пільгових категорій громадян комунальному закладу
«Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» виділено кошти в
сумі 222,7 тис. грн.
На рахунок Славутської центральної районної лікарні надійшли кошти
від наданих платних послуг в сумі 901,8 тис. грн.
11 аптечних закладів беруть участь у реалізації Урядової програми
«Доступні ліки» щодо відшкодування вартості лікарських засобів, на що
протягом 9 місяців 2017 року використано 614,3 тис. грн.
Потягом 9 місяців 2017 року Славутською центральною районною
лікарнею проведено:
капітальний ремонт корпусу № 2 (226,4 грн.);
капітальний ремонт покрівлі корпусу № 1 (264,6 тис. грн.);
капітальний ремонт апарата ультразвукової діагностики (45,9 тис. грн.);
капітальний ремонт рентгенівського апарата (27,5 тис. грн.).
Крім того, закуплено медичне обладнання на загальну суму
330 тис. грн.
З районного бюджету виділено 118,9 тис. грн. на проведення поточного
ремонту частини приміщення корпусу № 2, в якому буде відкрито відділення
детоксикації та програмованого гемодіалізу.
Громадською організацією «Громадянська ініціатива Романа Мацоли
«Інститут солідарності громад» було оголошено конкурс мікрогрантів для
бюджетних та комунальних установ. За результатами конкурсу виділено:
6,5 тис. грн. Славутській районній дитячій бібліотеці на придбання
дитячої літератури;
5,3 тис. грн. Славутській центральній районній бібліотеці на придбання
художньої літератури;
8,1 тис. грн. Крупецькому дитячому навчальному закладу на придбання
меблів та іграшок;
11,8
тис. грн. Крупецькому
навчально-виховному комплексу на
придбання проектора та ноутбука;
7,1
тис. грн. Губелецькому навчально-виховному комплексу на
придбання обладнання для встановлення швидкісного Інтернету;
5,0 тис. грн. сектору культури та туризму райдержадміністрації на
виготовлення інформаційних туристичних буклетів;
15,8 тис. грн. Старокривинському навчально-виховному комплексу на
придбання обладнання та комплектуючих засобів для навчання у кабінетах
біології та хімії, а також на закупівлю антисколіозних парт та розвиваючих
ігор;
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9,9 тис. грн. Славутському районному територіальному центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на придбання
інфрачервоної сауни.
Перший заступник
голови адміністрації

О.Мельник

Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

С.Рощук
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Додаток 4
до протоколу розширеного засідання
колегії районної державної адміністрації
від 26 жовтня 2017 року № 10
від 24 грудня 2009 року
Звіт
«Іванівського сільського голови Б.Хавронюка про стан здійснення
делегованих повноважень органів виконавчої влади
виконавчим комітетом Іванівської сільської ради»
Звітує:

Хавронюк
Борис Петрович

-

Іванівський сільський голова

Шановний Олександре Вікторовичу,
члени колегії, присутні!
Виконавчим комітетом Іванівської сільської ради проводиться робота
щодо здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади
відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та
реалізації постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, указів
та доручень Президента України, розпоряджень та доручень голів обласної та
районної державних адміністрацій, рішень сесій обласної, районної рад та
інших нормативно-правових актів з цих питань.
Основним напрямом роботи сільської ради та її виконавчого комітету є
вирішення питань соціально-економічного характеру.
Для забезпечення виконання поставлених завдань щодо соціального,
економічного та культурного розвитку підвідомчої території рішенням сесії
сільської ради від 24 січня 2017 року № 3 затверджено Програму соціальноекономічного та культурного розвитку Іванівської сільської ради на 2017 рік.
Аналіз стану виконання Програми свідчить, що досягнуто позитивної динаміки
розвитку соціальної сфери на підвідомчій території.
Іванівською сільською радою вживаються заходи щодо продовження
будівництва вуличного освітлення в с. Іванівка, яке розпочато у цьому році.
Так, з бюджету сільської ради виділено та освоєно 70 тис. грн. на будівництво
мережі вуличного освітлення протяжністю 1 км в центрі села. На цей час
виділено 100 тис. грн. з державного бюджету та 62 тис. грн. із сільського
бюджету на продовження будівництва вуличного освітлення протяжністю
2,5 км по вулицях Одухи та Шевченка. Крім того, виділено 3 тис. грн. на
виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального
ремонту вуличного освітлення у с. Пузирки.
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Сільською радою прийнято рішення щодо виділення у 2017 році
субвенції з місцевого бюджету на:
оплату праці працівникам Іванівського навчально-виховного комплексу
(30 тис. грн.);
оплату праці медичним працівникам (20 тис. грн.);
придбання кухонного інвентарю для Іванівського навчально-виховного
комплексу (5 тис. грн.);
співфінансування робіт з ремонту доріг (20 тис. грн.);
надання матеріальної допомоги учасникам АТО (12 тис. грн.);
оплату праці завідувачу бібліотеки с. Іванівка (7,2 тис. грн.).
На території Іванівської сільської ради знаходяться 2 пам’ятники
загиблим односельчанам у роки Великої Вітчизняної війни, один пам’ятний
знак жертвам Голодомору та пам’ятник Т.Г. Шевченку, проводиться робота
щодо їх збереження та реставрації.
До складу Іванівської сільської ради входить два населених пункти:
Іванівка та Пузирки. Чисельність населення сільської ради становить 626 чол., у
тому числі дітей та молоді до 18 років – 121, працездатного населення – 311,
пенсіонерів – 194, інвалідів – 24, дітей-інвалідів – 2. Сільською радою ведеться
погосподарський облік.
Виконавчий комітет сільської ради вживає заходів щодо реалізації
державної регуляторної політики у податковій сфері, спрямованих на
наповнення доходної частини бюджету сільської ради. Одним із основних
завдань є виконання планових показників з наповнення доходної частини
бюджету сільської ради.
Протягом першого півріччя поточного року планові показники доходної
частини бюджету сільської ради виконано у повному обсязі. Планові показники
загального фонду бюджету сільської ради за 9 місяців 2017 року виконано на
149,6%. На цей час фактичні надходження до бюджету сільської ради
становлять 527,312 тис. грн. із запланованих 352,480 тис. грн.
Іванівською сільською радою на належному рівні проведена робота щодо
благоустрою населених пунктів, що розташовані на підвідомчій території. У
2017 році проведено поточний ремонт вуличного покриття на загальну суму
92,0 тис. грн., зрізання аварійних дерев на кладовищі в с. Пузирки, відремонтовано огорожі та вирублено чагарники на кладовищах в селах Іванівка та
Пузирки, зрізано частину аварійних дерев по вулиці Шевченка в с. Іванівка.
Виконавчим комітетом Іванівської сільської ради здійснюється контроль
за станом організації торгівлі, дотриманням культури обслуговування та
захисту прав споживачів. На території сільської ради розташовано два
торговельних заклади. Власниками торговельних закладів вжито заходів щодо
їх благоустрою та покращення санітарного стану. У магазинах облаштовані
куточки промислових та господарських товарів повсякденного попиту.
Реалізація підакцизних товарів проводиться згідно з ліцензіями.
У сільській раді ведеться облік та реєстрація об’єктів нерухомого майна
незалежно від форм власності, здійснюється контроль за технічним станом
об’єктів, розташованих на підвідомчій території.
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На території сільської ради функціонує поштове відділення.
В Іванівській сільській раді функціонує Іванівський навчально-виховний
комплекс, в якому навчається 54 учні та виховується 13 дітей дошкільного віку.
Усі діти шкільного віку охоплені навчанням.
Облік дітей дошкільного та шкільного віку здійснюється відповідно до
Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку.
Іванівська сільська рада сприяє у роботі навчально-виховного комплексу,
надає всебічну допомогу, налагоджена тісна співпраця з адміністрацією
навчального закладу.
Навчальний заклад повністю забезпечений педагогічними кадрами. У
школі створені належні умови для організації навчально-виховного процесу.
Заклад забезпечений комп’ютерною технікою, є доступ до Інтернету.
При виконкомі Іванівської сільської ради створена та функціонує мала
координаційна рада у справах дітей та підлітків, пріоритетним напрямом
діяльності якої є профілактична робота з підлітками. Керівництво школи
спільно із членами виконкому сільської ради здійснює контроль за станом
відвідування учнями навчального закладу.
Основними напрямами роботи виконкому сільської ради в галузі
культури є сприяння у роботі закладів культури та зміцнення їх матеріальнотехнічної бази. На території сільської ради функціонують клуб у с. Пузирки та
будинок культури в с. Іванівка, у цих закладах проведено поточні ремонти
приміщень, встановлено 3 дверей, замінено електропроводку, крім того, у
будинку культури с. Іванівка встановлені енергозберігаючі лампи (70,0 тис.
грн.). При закладах культури функціонують гуртки художньої самодіяльності.
Для жителів сільської ради проводяться культурно-масові заходи до
державних, народних та професійних свят, вечори відпочинку та танців,
конкурсно-розважальні заходи. Також проводяться заходи з нагоди новорічних
та Різдвяних свят, Міжнародного жіночого дня.
Приділяється значна увага популяризації краєзнавчої літератури,
патріотичному вихованню дітей та юнацтва.
У селі Іванівка працює бібліотека, робота якої спрямована на реалізацію
державної політики у сфері культури, збереження та охорону державної
спадщини, пропаганду кращих народних звичаїв, традицій та обрядів.
Працівниками закладів культури написані історії сіл Іванівка та Пузирки.
Крім того, проводиться робота щодо пошуку визначних земляків.
На території сільської ради медична допомога населенню надається
фельдшерсько-акушерським пунктом в с. Іванівка та фельдшерськими пунктом
в с. Пузирки. Зазначені медичні заклади забезпечені необхідним обладнанням,
інструментами, лікарськими препаратами для надання невідкладної медичної
допомоги. Приміщення фельдшерсько-акушерського пункту с.Іванівка
опалюються природним газом, у приміщенні фельдшерського пункту
с. Пузирки пічне опалення. Сільська рада сприяє роботі медичних закладів.
Виконавчий комітет сільської ради здійснює контроль та сприяє проведенню
флюорографічного обстеження жителів сільської ради.
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Здійснюється контроль за дотриманням на підвідомчій території
законодавства із земельних та природоохоронних питань. Відповідно до пункту
3 статті 158 Земельного кодексу України органи місцевого самоврядування
вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних
ділянок, які перебувають у власності та користуванні громадян. У сільській раді
функціонує комісія з питань вирішення земельних спорів.
Територія сільської ради становить 2014,0 га. Основними землекористувачами є ТОВ «Аграрні системні технології» (992 га), ТОВ «Надія
Агро» (63 га) та ТОВ «Юр Агро» (101,0 га).
В Іванівській сільській раді проживає 194 пенсіонери, 1 інвалід війни,
10 учасників бойових дій (учасників АТО), 19 учасників війни, 58 дітей війни,
9 багатодітних сімей.
У 2016 році з бюджету сільської ради виділено матеріальну допомогу для
учасників антитерористичної операції на загальну суму 14,0 тис. грн.
У сільській раді працює 1 соціальний працівник, який обслуговує
18 одиноких престарілих громадян, у тому числі 8 на платній основі.
Виконавчий комітет сільської ради сприяє жителям сільської ради в
оформленні документів для призначення різних видів допомог та субсидій.
Пільгові категорії населення сільської ради стовідсотково використовують
право на пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу.
Рішенням виконкому сільської ради затверджені заходи щодо здійснення
соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю. У сільській раді проживає
одна дитина-сирота та одна дитина, позбавлена батьківського піклування,
періодично обстежуються умови проживання цих дітей.
Відповідно до пункту «б» статті 36 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконком сільської ради проводить постійну роботу
щодо сприяння в організації призову громадян на строкову військову службу та
їх мобілізації. У сільській раді ведеться облік допризовної молоді, за потребою,
юнаки призовного віку доставляються до об’єднаного міського військового
комісаріату для проведення медичних оглядів.
Робота зі зверненнями громадян у виконкомі Іванівської сільської ради
проводиться відповідно до вимог чинного законодавства. У приміщенні
сільської ради є стенд «Прийом громадян», на якому розміщені графіки
проведення прийомів громадян керівництвом обласної та районної державних
адміністрацій, начальником Славутського об’єднаного управління Пенсійного
фонду, начальником Славутського відділу поліції, сільським головою та
секретарем.
У сільській раді реєстрація звернень громадян ведеться за журнальною
формою. Особистий прийом громадян головою та секретарем сільської ради
проводиться відповідно до затвердженого графіка. Упродовж 9 місяців
поточного року на особистих прийомах у сільського голови та секретаря
сільської ради побувало 52 громадянина. Усі звернення громадян розглянуті
відповідно до вимог чинного законодавства, заявникам надано відповіді.
Виконкомом сільської ради проводиться робота щодо профілактики
правопорушень та злочинів, дотримання правопорядку, охорони прав і свобод
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громадян на підвідомчій території. За участю членів виконкому та працівників
Славутського відділу поліції проводяться перевірки місць з масовим
перебуванням громадян, особливо молоді. На засіданнях виконкому
розглядаються питання профілактики злочинності, запобігання та протидії
корупції на території сільської ради.
При виконкомі сільської ради функціонує адміністративна комісія, яка, у
разі потреби, на свої засіданнях розглядає питання про адміністративні
порушення, вчинені жителями сільської ради, та приймає відповідні рішення.
Протягом січня-вересня 2017 року у сільській раді народилася 1 дитина,
померло 12 громадян.
Пріоритетними завданнями Іванівської сільської ради у подальшому є:
забезпечення благоустрою та дотримання належного санітарного стану на
підвідомчій території;
утримання у належному стані закладів освіти, культури та охорони
здоров’я;
проведення ремонту доріг з твердим покриттям;
завершення облаштування вуличного освітлення;
створення належних умов для проживання громадян.
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

С.Рощук
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Додаток 5
до протоколу розширеного засідання
колегії районної державної адміністрації
від 26 жовтня 2017 року № 10
від 24 грудня 2009 року

СЛАВУТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
26.10.2017

Славута

№ 537/2017-р

Про звіт Іванівського сільського
голови
Б.Хавронюка
про
стан
здійснення делегованих повноважень
органів виконавчої влади виконавчим
комітетом Іванівської сільської ради
На підставі статей 6, 35, 39 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, частини другої статті 76 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 09
березня 1999 року № 339-р “Про затвердження порядку контролю за
здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень
органів виконавчої влади” (зі змінами), відповідно до наказу від 25 жовтня 2017
року № 61-н/від “Про відрядження Б.Маршука”, враховуючи звіт Іванівського
сільського голови Б.Хавронюка про стан здійснення делегованих повноважень
органів виконавчої влади виконавчим комітетом Іванівської сільської ради
(додається):
1. Особистий внесок Іванівського сільського голови Б.Хавронюка у
забезпечення організації роботи виконкому Іванівської сільської ради щодо
здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади визнати
задовільним.
2. Рекомендувати Іванівському сільському голові Б.Хавронюку:
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2.1. Забезпечити контроль за виконанням планових показників доходної
частини бюджету сільської ради, вжити заходів щодо залучення додаткових
коштів з інших джерел для її наповнення.
2.2. З метою недопущення втрат бюджету сільської ради провести
інвентаризацію усіх земельних ділянок, що розташовані в межах та за межами
населених пунктів, з метою виявлення тих, що використовуються без сплати
податків. Переглянути розміри ставок орендної плати за землю за укладеними
договорами оренди.
2.3. Щокварталу розглядати на засіданнях виконавчого комітету питання
виконання бюджету сільської ради. За результатами виконання бюджету
сільської ради за січень-жовтень 2017 року провести уточнення планових
показників доходної частини бюджету з метою приведення їх у відповідність до
фактичних надходжень.
2.4. Затвердити реєстр діючих регуляторних актів.
2.5. Здійснювати відстеження результативності регуляторних актів,
прийнятих сесією сільської ради, та контроль за дотриманням термінів
проведення таких відстежень.
2.6. Здійснювати перегляд особових справ дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які проживають на території Іванівської
сільської ради, з метою їх доукомплектування.
2.7. Систематично здійснювати обстеження умов утримання, проживання та виховання дітей в неблагополучних сім’ях з метою надання їм
допомоги та запобігання скоєнню насильства в сім'ї.
2.8. Щорічно до 01 квітня проводити обстеження матеріально-побутових
умов проживання пільгових категорій населення.
2.9. Забезпечити реєстрацію звернень громадян та правильне оформлення
письмових відповідей заявникам відповідно до Інструкції з діловодства за
зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.
2.10. Забезпечити дотримання вимог законодавства з питань розгляду
звернень громадян, здійснювати контроль за станом цієї роботи щодо
підпорядкованих підприємств, установ та організацій, розташованих на
підвідомчій території.
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2.11. Здійснювати контроль за дотриманням належного санітарного стану
у магазинах та благоустроєм територій, прилеглих до торговельних закладів.
2.12. Двічі на рік погоджувати режими роботи торговельних закладів (у
літній та зимовий періоди).
2.13. Вжити заходів щодо оновлення генерального плану населених
пунктів сільської ради.
2.14. Забезпечити утримання в належному стані пам’яток культурної
спадщини.
2.15. Це розпорядження розглянути на засіданні виконавчого комітету,
розробити заходи щодо усунення недоліків, виявлених у ході комплексної
перевірки (акт перевірки від 18 жовтня 2017 року). Про проведену роботу
інформувати районну державну адміністрацію до 26 листопада 2017 року та 26
вересня 2018 року.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників
голови та керівника апарату районної державної адміністрації відповідно до
розподілу обов’язків.
Перший заступник
голови адміністрації

О.Мельник

Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

С.Рощук
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Додаток
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
26.10.2017 № 537/2017-р

ЗВІТ
Іванівського сільського голови Б.Хавронюка про стан здійснення
делегованих повноважень органів виконавчої влади
виконавчим комітетом Іванівської сільської ради
Виконавчим комітетом Іванівської сільської ради проводиться робота
щодо здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади
відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та
реалізації постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, указів
та доручень Президента України, розпоряджень та доручень голів обласної та
районної державних адміністрацій, рішень сесій обласної, районної рад та
інших нормативно-правових актів з цих питань.
Основним напрямом роботи сільської ради та її виконавчого комітету є
вирішення питань соціально-економічного характеру.
Для забезпечення виконання поставлених завдань щодо соціального,
економічного та культурного розвитку підвідомчої території рішенням сесії
сільської ради від 24 січня 2017 року № 3 затверджено Програму соціальноекономічного та культурного розвитку Іванівської сільської ради на 2017 рік.
Аналіз стану виконання Програми свідчить, що досягнуто позитивної динаміки
розвитку соціальної сфери на підвідомчій території.
Іванівською сільською радою вживаються заходи щодо продовження
будівництва вуличного освітлення в с. Іванівка, яке розпочато у цьому році.
Так, з бюджету сільської ради виділено та освоєно 70 тис. грн. на будівництво
мережі вуличного освітлення протяжністю 1 км в центрі села. На цей час
виділено 100 тис. грн. з державного бюджету та 62 тис. грн. із сільського
бюджету на продовження будівництва вуличного освітлення протяжністю
2,5 км по вулицях Одухи та Шевченка. Крім того, виділено 3 тис. грн. на
виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального
ремонту вуличного освітлення у с. Пузирки.
Сільською радою прийнято рішення щодо виділення у 2017 році
субвенції з місцевого бюджету на:
оплату праці працівникам Іванівського навчально-виховного комплексу
(30 тис. грн.);
оплату праці медичним працівникам (20 тис. грн.);
придбання кухонного інвентарю для Іванівського навчально-виховного
комплексу (5 тис. грн.);
співфінансування робіт з ремонту доріг (20 тис. грн.);
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надання матеріальної допомоги учасникам АТО (12 тис. грн.);
оплату праці завідувачу бібліотеки с. Іванівка (7,2 тис. грн.).
На території Іванівської сільської ради знаходяться 2 пам’ятники
загиблим односельчанам у роки Великої Вітчизняної війни, один пам’ятний
знак жертвам Голодомору та пам’ятник Т.Г. Шевченку, проводиться робота
щодо їх збереження та реставрації.
До складу Іванівської сільської ради входить два населених пункти:
Іванівка та Пузирки. Чисельність населення сільської ради становить 626 чол., у
тому числі дітей та молоді до 18 років – 121, працездатного населення – 311,
пенсіонерів – 194, інвалідів – 24, дітей-інвалідів – 2. Сільською радою ведеться
погосподарський облік.
Виконавчий комітет сільської ради вживає заходів щодо реалізації
державної регуляторної політики у податковій сфері, спрямованих на
наповнення доходної частини бюджету сільської ради. Одним із основних
завдань є виконання планових показників з наповнення доходної частини
бюджету сільської ради.
Протягом першого півріччя поточного року планові показники доходної
частини бюджету сільської ради виконано у повному обсязі. Планові показники
загального фонду бюджету сільської ради за 9 місяців 2017 року виконано на
149,6 %. На цей час фактичні надходження до бюджету сільської ради
становлять 527,312 тис. грн. із запланованих 352,480 тис. грн.
Іванівською сільською радою на належному рівні проведена робота щодо
благоустрою населених пунктів, що розташовані на підвідомчій території. У
2017 році проведено поточний ремонт вуличного покриття на загальну суму
92,0 тис. грн., зрізання аварійних дерев на кладовищі в с. Пузирки, відремонтовано огорожі та вирублено чагарники на кладовищах в селах Іванівка та
Пузирки, зрізано частину аварійних дерев по вулиці Шевченка в с. Іванівка.
Виконавчим комітетом Іванівської сільської ради здійснюється контроль
за станом організації торгівлі, дотриманням культури обслуговування та
захисту прав споживачів. На території сільської ради розташовано два
торговельних заклади. Власниками торговельних закладів вжито заходів щодо
їх благоустрою та покращення санітарного стану. У магазинах облаштовані
куточки промислових та господарських товарів повсякденного попиту.
Реалізація підакцизних товарів проводиться згідно з ліцензіями.
У сільській раді ведеться облік та реєстрація об’єктів нерухомого майна
незалежно від форм власності, здійснюється контроль за технічним станом
об’єктів, розташованих на підвідомчій території.
На території сільської ради функціонує поштове відділення.
В Іванівській сільській раді функціонує Іванівський навчально-виховний
комплекс, в якому навчається 54 учні та виховується 13 дітей дошкільного віку.
Усі діти шкільного віку охоплені навчанням.
Облік дітей дошкільного та шкільного віку здійснюється відповідно до
Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку.
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Іванівська сільська рада сприяє у роботі навчально-виховного комплексу,
надає всебічну допомогу, налагоджена тісна співпраця з адміністрацією
навчального закладу.
Навчальний заклад повністю забезпечений педагогічними кадрами. У
школі створені належні умови для організації навчально-виховного процесу.
Заклад забезпечений комп’ютерною технікою, є доступ до Інтернету.
При виконкомі Іванівської сільської ради створена та функціонує мала
координаційна рада у справах дітей та підлітків, пріоритетним напрямом
діяльності якої є профілактична робота з підлітками. Керівництво школи
спільно із членами виконкому сільської ради здійснює контроль за станом
відвідування учнями навчального закладу.
Основними напрямами роботи виконкому сільської ради в галузі
культури є сприяння у роботі закладів культури та зміцнення їх матеріальнотехнічної бази. На території сільської ради функціонують клуб у с. Пузирки та
будинок культури в с. Іванівка, у цих закладах проведено поточні ремонти
приміщень, встановлено 3 дверей, замінено електропроводку. Крім того, у
будинку культури с. Іванівка встановлені енергозберігаючі лампи (70,0 тис.
грн.). При закладах культури функціонують гуртки художньої самодіяльності.
Для жителів сільської ради проводяться культурно-масові заходи до
державних, народних та професійних свят, вечори відпочинку та танців,
конкурсно-розважальні заходи. Також проводяться заходи з нагоди новорічних
та Різдвяних свят, Міжнародного жіночого дня.
Приділяється значна увага популяризації краєзнавчої літератури,
патріотичному вихованню дітей та юнацтва.
У селі Іванівка працює бібліотека, робота якої спрямована на реалізацію
державної політики у сфері культури, збереження та охорону державної
спадщини, пропаганду кращих народних звичаїв, традицій та обрядів.
Працівниками закладів культури написані історії сіл Іванівка та Пузирки.
Крім того, проводиться робота щодо пошуку визначних земляків.
На території сільської ради медична допомога населенню надається
фельдшерсько-акушерським пунктом в с. Іванівка та фельдшерськими пунктом
в с. Пузирки. Зазначені медичні заклади забезпечені необхідним обладнанням,
інструментами, лікарськими препаратами для надання невідкладної медичної
допомоги. Приміщення фельдшерсько-акушерського пункту с.Іванівка
опалюються природним газом, у приміщенні фельдшерського пункту
с. Пузирки пічне опалення. Сільська рада сприяє роботі медичних закладів.
Виконавчий комітет сільської ради здійснює контроль та сприяє проведенню
флюорографічного обстеження жителів сільської ради.
Здійснюється контроль за дотриманням на підвідомчій території
законодавства із земельних та природоохоронних питань. Відповідно до пункту
3 статті 158 Земельного кодексу України органи місцевого самоврядування
вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних
ділянок, які перебувають у власності та користуванні громадян. У сільській раді
функціонує комісія з питань вирішення земельних спорів.
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Територія сільської ради становить 2014,0 га. Основними землекористувачами є ТОВ «Аграрні системні технології» (992 га), ТОВ «Надія
Агро» (63 га) та ТОВ «Юр Агро» (101,0 га).
В Іванівській сільській раді проживає 194 пенсіонери, 1 інвалід війни,
10 учасників бойових дій (учасників АТО), 19 учасників війни, 58 дітей війни,
9 багатодітних сімей.
У 2016 році з бюджету сільської ради виділено матеріальну допомогу для
учасників антитерористичної операції на загальну суму 14,0 тис. грн.
У сільській раді працює 1 соціальний працівник, який обслуговує 18
одиноких престарілих громадян, у тому числі 8 на платній основі.
Виконавчий комітет сільської ради сприяє жителям сільської ради в
оформленні документів для призначення різних видів допомог та субсидій.
Пільгові категорії населення сільської ради стовідсотково використовують
право на пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу.
Рішенням виконкому сільської ради затверджені заходи щодо здійснення
соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю. У сільській раді проживає
одна дитина-сирота та одна дитина, позбавлена батьківського піклування,
періодично обстежуються умови проживання цих дітей.
Відповідно до пункту «б» статті 36 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконком сільської ради проводить постійну роботу
щодо сприяння в організації призову громадян на строкову військову службу та
їх мобілізації. У сільській раді ведеться облік допризовної молоді, за потребою,
юнаки призовного віку доставляються до об’єднаного міського військового
комісаріату для проведення медичних оглядів.
Робота зі зверненнями громадян у виконкомі Іванівської сільської ради
проводиться відповідно до вимог чинного законодавства. У приміщенні
сільської ради є стенд «Прийом громадян», на якому розміщені графіки
проведення прийомів громадян керівництвом обласної та районної державних
адміністрацій, начальником Славутського об’єднаного управління Пенсійного
фонду, начальником Славутського відділу поліції, сільським головою та
секретарем. Функціональні обов’язки з організації роботи зі зверненнями
громадян покладено на секретаря сільської ради.
У сільській раді реєстрація звернень громадян ведеться за журнальною
формою. Особистий прийом громадян головою та секретарем сільської ради
проводиться відповідно до затвердженого графіка. Упродовж 9 місяців
поточного року на особистих прийомах у сільського голови та секретаря
сільської ради побувало 52 громадянина. Усі звернення громадян розглянуті
відповідно до вимог чинного законодавства, заявникам надано відповіді.
Виконкомом сільської ради проводиться робота щодо профілактики
правопорушень та злочинів, дотримання правопорядку, охорони прав і свобод
громадян на підвідомчій території. За участю членів виконкому та працівників
Славутського відділу поліції проводяться перевірки місць з масовим
перебуванням громадян, особливо молоді. На засіданнях виконкому
розглядаються питання профілактики злочинності, запобігання та протидії
корупції на території сільської ради.
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При виконкомі сільської ради функціонує адміністративна комісія, яка, у
разі потреби, на свої засіданнях розглядає питання про адміністративні
порушення, вчинені жителями сільської ради, та приймає відповідні рішення.
Протягом січня-вересня 2017 року у сільській раді народилася 1 дитина,
померло 12 громадян.
Пріоритетними завданнями Іванівської сільської ради у подальшому є:
забезпечення благоустрою та дотримання належного санітарного стану на
підвідомчій території;
утримання у належному стані закладів освіти, культури та охорони
здоров’я;
проведення ремонту доріг з твердим покриттям;
завершення облаштування вуличного освітлення;
створення належних умов для проживання громадян.
Перший заступник
голови адміністрації

О.Мельник

Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

С.Рощук
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Додаток 6
до протоколу розширеного засідання
колегії районної державної адміністрації
від 26 жовтня 2017 року № 10
від 24 грудня 2009 року
Інформація
«Про реалізацію в районі Урядової програми
«Доступні ліки»
Інформує:

Гаврилюк
Олег Віталійович

-

головний
лікар
комунального
закладу
«Славутський
центр
первинної
медико-санітарної
допомоги»

Шановний Олександре Вікторовичу,
члени колегії!
У Славутському районі та м. Славута діє Урядова програма «Доступні
ліки». Урядова програма «Доступні ліки» (далі - Урядова програма)
передбачає безкоштовний або з частковою доплатою відпуск лікарських
засобів під час амбулаторного лікування хворих із серцево-судинними
захворюваннями, діабетом II типу та бронхіальною астмою (майже 37 тис. осіб
у районі) та відповідно до законодавства діє з квітня поточного року.
Тобто, пацієнт звертається до дільничного лікаря (сімейного лікаря або
терапевта), який виписує рецепт, з яким хворий йде до аптеки і отримує
медикаменти безкоштовно або зі значною знижкою.
Основний принцип дії Урядової програми – це принцип відшкодування
вартості лікарських засобів.
Слід зазначити, що у державі розпочато медичну реформу, яка визначає
основні фінансові гарантії щодо медичного обслуговування та видачі
медикаментів, які будуть надаватися пацієнтам безкоштовно за визначеною
медичною програмою. На початковому етапі реформування буде реорганізовуватися первинна ланка медичної допомоги.
У 2013 році вже діяла медична програма під час лікування хворих із
гіпертонічною хворобою, однак ні пацієнти, ні аптечні заклади не виявили
бажання брати у ній участь. Аптеки не сподівались на те, що для них буде
відшкодовано кошти за медикаменти, а пацієнти не вірили в те, що вони
можуть отримати ліки безкоштовно або зі значною знижкою.
У цьому році почала діяти нова Урядова програма, що дуже позитивно.
Спочатку до Урядової програми увійшло 157 найменувань лікарських засобів,
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згодом цей перелік було доповнено і наразі він налічує 196 торговельних назв,
з них 29 позицій – це безкоштовні ліки.
Слід зазначити, що у Славутському районі ця програма впроваджується
найкраще. Попередні видатки на виконання Урядової програми в Славутському районі затверджено на загальну суму 860,1 тис. грн., пізніше ще виділено
133,2 тис. грн.
Станом на 15 жовтня 2017 року комунальним закладом «Славутський
центр первинної медико-санітарної допомоги» укладено 10 договорів з аптечними закладами м. Славута. Нажаль, у селах району Урядова програма не діє.
Комунальним закладом «Славутський центр первинної медикосанітарної допомоги» здійснюється моніторинг наявності в аптечній мережі
асортименту лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню. Відсутність повного асортименту по окремих позиціях пояснюється їх
відсутністю на складах фармацевтичних фірм.
Проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота у засобах масової
інформації, лікувально-профілактичних та аптечних закладах району з використанням просвітницьких матеріалів, наданих Міністерством охорони здоров’я
України.
Комунальним закладом «Славутський центр первинної медикосанітарної допомоги» вже виконано річний план з реалізації Урядової
програми. До 20 жовтня поточного року освоєно 743 тис. грн. або 74,8% від
загальної суми коштів та 100% від запланованої щомісячно.
До виписки рецептів залучено 45 лікарів комунального закладу
«Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги». Хочу
наголосити на тому, що майже 80% вартості лікарських засобів вішкодовується. Слід зазначити, що населення не завжди з розумінням ставиться до
відпуску лікарських засобів з частковою доплатою.
Сподіваюсь, що Урядова програма буде діяти у подальшому.
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

С.Рощук
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Додаток 7
до протоколу розширеного засідання
колегії районної державної адміністрації
від 26 жовтня 2017 року № 10
від 24 грудня 2009 року

СЛАВУТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
26.10.2017

Славута

№ 538/2017-р

Про реалізацію в районі Урядової
програми «Доступні ліки»

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до розпорядження голови Хмельницької обласної
державної адміністрації від 27 вересня 2017 року № 824/2017-р «Про хід
виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 27.04.2017 №
32-5/2017-д щодо реалізації Урядової програми «Доступні ліки» та стан
функціонування аптечної мережі в області», наказу від 25 жовтня 2017 року
№ 61-н/від «Про відрядження Б.Маршука», заслухавши інформацію з цього
питання (додається):
1. Визнати стан реалізації Урядової програми «Доступні ліки» (далі –
Урядова програма) в районі таким, що вимагає особистого контролю головного
лікаря комунального закладу «Славутський центр первинної медико-санітарної
допомоги».
2. Рекомендувати головному лікарю комунального закладу «Сла-вутський
центр первинної медико-санітарної допомоги» О.Гаврилюку:
2.1. Посилити особистий контроль за реалізацією Урядової програми та
повнотою освоєння коштів цільової медичної субвенції.
2.2. Проаналізувати мережу аптечних закладів та їх участь у реалізації
Урядової програми, сприяти розширенню мережі комунальних аптечних
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закладів, пунктів тощо, особливо у сільській місцевості.
2.3. Про хід виконання розпорядження поінформувати районну державну
адміністрацію до 25 грудня 2017 року.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.
Перший заступник
голови адміністрації
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

О.Мельник

С.Рощук
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Додаток
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
26.10.2017 № 538/2017-р

Інформація
про реалізацію в районі Урядової програми
«Доступні ліки»
Урядова програма «Доступні ліки» (далі - Урядова програма) передбачає
безкоштовний або з частковою доплатою відпуск лікарських засобів під час
амбулаторного лікування хворих із серцево-судинними захворюваннями,
діабетом II типу та бронхіальною астмою (майже 37 тис. осіб у районі) та
відповідно до законодавства діє з квітня поточного року.
Спочатку до Урядової програми увійшло 157 найменувань лікарських
засобів, згодом цей перелік було доповнено і наразі він налічує
198 торговельних назв, з них 29 позицій – це безкоштовні ліки.
Попередні видатки на виконання Урядової програми в Славутському
районі затверджено на загальну суму 860,1 тис. грн.
Відповідно до
розпоряджень голови облдержадміністрації від 28.03.2017 № 224/2017-р «Про
розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань» та 23.08.2017 № 669/2017-р «Про розподіл та перерозподіл
коштів субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань, що розподілені між місцевими
бюджетами» кошти на реалізацію Урядової програми передано до місцевих
бюджетів з подальшим включенням до кошторисів центрів первинної медикосанітарної допомоги на загальну суму 133,2 тис. грн. Цей розподіл проводився
відповідно до кількості хворих, які перебувають на обліку у територіальних
закладах охорони здоров’я.
Станом на 15 жовтня 2017 року комунальним закладом «Славутський
центр первинної медико-санітарної допомоги» укладено 10 договорів з аптечними закладами м. Славута. При укладенні нових договорів аптечні заклади
вносяться до реєстру. Інформацію щодо розпорядників коштів субвенції та
аптечних закладів розміщено на веб-сайті Департаменту охорони здоров’я
Хмельницької облдержадміністрації.
Комунальним закладом «Славутський центр первинної медикосанітарної допомоги» здійснюється контроль за наявністю в аптечній мережі
асортименту лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню. Відсутність повного асортименту по окремих позиціях пояснюється їх
відсутністю на складах фармацевтичних фірм.
З метою координації роботи з реалізації Урядової програми організовано
щотижневий моніторинг її виконання з відповідним інформуванням керівників
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закладів охорони здоров’я.
Проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота у засобах масової
інформації, лікувально-профілактичних та аптечних закладах району з використанням просвітницьких матеріалів, наданих Міністерством охорони здоров’я
України.
До виписки рецептів залучено 45 лікарів комунального закладу
«Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги», якими виписано
22226 пільгових рецептів, з них по 17192 проведено відшкодування вартості
лікарських засобів, що становить 77,3% від усіх виписаних.
До 20 жовтня поточного року освоєно 743 тис. грн. або 74,8% від
загальної суми коштів та 100% від запланованої щомісячно.
Варто відзначити, що мережа аптечних пунктів при амбулаторіях
загальної практики/сімейної медицини у сільській місцевості недостатня,
тому до виконання Урядової програми залучаються медичні працівники.
Для проведення ефективної роботи з реалізації Урядової програми
необхідна наявність аптечного пункту у кожній лікарській амбулаторії, щоб
хворий після виписки рецепта зміг придбати лікарський засіб. Слід зазначити,
що населення не завжди з розумінням ставиться до відпуску лікарських
засобів з частковою доплатою.
Перший заступник
голови адміністрації
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

О.Мельник

С.Рощук

