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Вступ
Програма соціально-економічного розвитку Деражнянського району на
2013 рік розроблена з метою вироблення та втілення єдиної політики розвитку
району у поточному році, що вимагатиме від районної державної адміністрації
реалізації пріоритетів у соціальній, економічній сферах із запровадженням
чіткого механізму взаємодії органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування.
Законодавчим підґрунтям для розробки Програми є Закони України
«Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в
Україні». Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку України” (із змінами, внесеними згідно із Законом України від
17 травня 2012 року №47-31-VI), постанови КМУ від 26 квітня 2003 року
№ 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».
Програму розроблено з урахуванням положень наступних документів:
- Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької
області на 2011-2014 роки, затвердженого розпорядження голови
облдержадміністрації від 26 грудня 2011 року №504/2011-р.
- Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006
року №1001;
- Державної програми економічного і соціального розвитку України на
2013 рік;
- Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020
роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 18 травня 2011 року №244/2011;
Підготовку проекту Програми здійснювали управління економічного
розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму спільно з управліннями,
відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації з
урахуванням пропозицій підприємств, установ, організацій усіх форм
власності.
Проект Програми розроблений на основі результатів аналізу проблем та
першочергових потреб як економіки району в цілому, так і окремих
територіальних громад та суб’єктів господарювання, визначені цілі та завдання
економічного та соціального розвитку району на 2013 рік.
Сформульовано конкретні заходи та критерії ефективності їх реалізації.
Складовими частинами Програми є завдання інших програм, які
реалізовуватимуться у 2013 році та заходи облдержадміністрації та
райдержадміністрації щодо розв’язання важливих соціально-економічних
питань.

До Програми додаються:
1. Заходи щодо реалізації Програми соціально-економічного розвитку
Деражнянського району на 2013 рік
2. Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку
Деражнянського району на 2013 рік.
3. Перелік власних інвестиційних проектів підприємств, які
передбачається реалізувати у 2013 році.
4. Перелік інвестиційних проектів, які передбачається реалізувати у 2013
році за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів
Соціально-економічний розвиток Деражнянського району
у 2011-2012 роках
Протягом останніх двох років вживалися необхідні заходи щодо
впровадження економічних реформ у районі, забезпечення його комплексного
розвитку, належного життєвого рівня населення та збереження стабільної
суспільно-політичної ситуації.
З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності району особлива
увага приділялася організації виконання завдань і заходів Програми соціальноекономічного та культурного розвитку Деражнянського району на 2012 рік,
визначених пріоритетів діяльності райдержадміністрацій, виконкомів міської,
селищних та сільських рад.
Завдяки проведеній роботі та впровадженню економічних реформ у
районі вдалося закріпити позитивні тенденції в економіці та соціальній сфері.
Так, за 2012 рік, промисловими підприємствами району вироблено
продукції, а саме: молочної на суму 59,1 млн. грн., або 113,0 % до минулого
року, сухих сніданків в кількості 1150,8 тонни, що на 176,8 тонни менше
попереднього року, плодоовочевих консервів на суму 8,2 млн.грн., що складає
73,1 % до попереднього року, спирту на суму13,7 млн.грн., або 83,5% до
попереднього року, грн., надано послуг млином на 93,1 тонни, продукції
металообробної промисловості на суму 1546,8 тис. гривень, що складає 106,1%
до попереднього року.
Обсяг реалізованої промислової продукції за звітний період становить
105,2 млн.гривень, що складає 0,7% в обласному підсумку, або 101,7% до
попереднього року.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу за 11 місяців
2012 року складає2807,8 гривень, що на 33,7 гривень менше ніж за відповідний
період попереднього року (у 2011 році даний показник становив 2841,5
гривень).
У 2012 році, сільськогосподарськими підприємствами району (ТОВ
«Герром – Інвест – Україна, ТОВ «Агро-Майдан», ТОВ «Укрзернопром Деражня», ТОВ «Обрій», СФГ «Мендрик») розширено посівні площі
високорентабельних культур, зокрема: кукурудзи на зерно до 6875 га та сорго
– 1031 га.

Необхідно відмітити, що СФГ «Перлина» та СФГ «Стронг» в 2012 році
здійснюється вирощування зернових, технічних та лікарських культур за
технологією органічного землеробства.
Станом на 01.12.2012 року, фермерським господарством «Гута – К»
(с.Гута) посаджено зернятковий сад на площі 25 га. Зазначеним господарством
створено 4 робочих місця, і передбачено валовий збір врожаю в кількості до
500 тонн в рік.
Фермерським господарством «Пролісок» (с. Зяньківці) посаджено
зернятковий сад на площі 21,6 га. Створено 5 робочих місць, передбачено
валовий збір в кількості до 760 тонн в рік. В 2013 році буде продовжуватись
закладка та вирощування плодових насаджень ще на площі 14,9 га.
ТОВ «Валдер» ( «Родинне яблучко» )посаджено сад на площі 39,9га.,
зокрема: кісточковий сад на площі – 3,7 га., де валовий збір буде становити
55 тонн в рік та зернятковий сад на площі 36,2 га, де валовий збір буде
становити 510 тонн в рік. Створено 6 робочих місць.
Під урожай 2013 року, засіяно 9304 га. озимих зернових культур в тому
числі: озима пшениця – 8690га.; озиме жито – 18 га; озимий ячмінь – 596 га та
озимий ріпак – 3032 гектарів.
На 1.01.2013 року в районі утримують поголів’я ВРХ 3 господарства в
кількості 1996 гол., в тому числі 798 корів. Поголів’я свиней утримує
6 господарств в кількості 2612 голів, овець одне господарство в кількості
224 голови.
За 2012 рік виробництво м’яса склало 712 тонн, або 112% до аналогічного
періоду 2011 року, виробництво молока – 3079 тонн, що на 321 тонну більше
відповідного періоду 2011 року. Реалізовано м’яса на забій у живій вазі
694 тонни (129% до 2011 року).
Фермерським господарством «Пролісок» (с. Літки) в 2012 році
встановлено молокопровід на 200 корів, для подальшого нарощування
маточного поголів’я проводять закупівлю телиць у господарствах населення.
Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної
торгівлі та ресторанного господарства за 9 місяців 2012 року склав 30,1 млн.
грн., що більше до відповідного періоду минулого року на 4,6 %. Роздрібний
товарооборот на одну особу за січень – вересень 2012 року склав 912,8
гривень, що на 38,9 гривень більше відповідного періоду попереднього року. В
2012 році очікується збільшення обсягів роздрібного товарообороту на 5%.
Розвивається сучасна інфраструктура та удосконалюється організація
торгівлі, підвищується якість торговельного обслуговування населення.
Обсяг експорту товарів за 9 місяців 2012 року склав 4,9 млн. дол США,
Ріст до відповідного періоду попереднього року становить 18,5 відсотків.
За показником коефіцієнт покриття експортом імпорту за 9 місяців 2011
– 2012 року в рейтингових показниках результатів діяльності
райдержадміністрацій район займає 1 місце.
Управлінням економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та
туризму райдержадміністрації розроблено «Програму залучення інвестицій в

економіку Деражнянського району на 2011 – 2015 роки», яка затверджена
сесією районної ради. Крім того, щорічно розробляється інвестиційний
паспорт району та подається в Департамент економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації. На сайті районної державної адміністрації розміщений
перелік земельних ділянок, будівель та споруд, які можуть надаватися
інвесторам.
З метою подолання спаду виробництва, покращення фінансових
показників ВК «Лозівський інструментальний завод» розроблено інвестиційну
пропозицію «Реконструкція основних фондів» та подано заявку в головне
управління
економіки
облдержадміністрації
для
включення
в
Загальнонаціональну базу даних інвестиційних проектів з питань місцевого та
регіонального розвитку та будівництва.
В продовж 2012 року на ремонт доріг виділялися кошти:
З обласного бюджету на поточні ремонти 284,56 тис.гривень.в тому
числі:
- по напрямку «Залишок з податків власників транспортних засобів» –
217,17 тис.гривень;
- по напрямку «Збір з реєстрації транспортних засобів» 67,39 тис.гривень.
Додатково з обласного бюджету були виділені кошти в сумі
350,0 тис.гривень. По даних коштах виконані роботи по ремонту доріг в с.
Красно сілка, та м. Деражня.
Дані кошти були повністю освоєні. Роботи виконувались «Службою
єдиного замовника».
Отримана субвенція з державного бюджету в розмірі 482,7 тис.гривень, з
них використано:
- на поточний ремонт доріг - 154,3 тис.гривень;
- на капітальний ремонт – 328,4 тис.гривень.
Освоєння
коштів
становить
100%.
Роботи
проводились
ДП «Хмельницький облавтодор».
Субвенція з державного бюджету в розмірі 693,5 тис.гривень, з них :
- на капітальний ремонт доріг направлено кошти в сумі 471,9 тис.
гривень. Станом на 01.01.2013 року освоєно 73% від виділеної суми;
- решту 221,6 тис.грн. направлено на поточний ремонт. Станом на
01.01.2013 року по даному напрямку освоєння коштів становить 75,5%.
У 2013 році Деражнянському району на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання доріг комунальної власності передбачається виділити:
- субвенцію з державного бюджету обласному 518,4 тисяч.гривень;
- субвенцію з державного бюджету місцевим 749,1 тис.гривень;
- з обласного бюджету по напрямку «збір за першу реєстрацію
транспортних засобів» 355,3 тис. гривень.
Автобусним сполученням охоплено 57, залізничним – 5 населених
пунктів району.

Послугами пасажирського транспорту за 2012 рік скористалося 496,6
тис. пасажирів, що складає 92,4% до аналогічного періоду 2011 року.
Пасажирооборот за січень-грудень склав 8,4 млн. пас./кілометрів, що у
відсотковому відношенні до січня – грудня 2011 року складає 92,5 відсотка.
З метою забезпечення безперебійного енергопостачання економіки та
населення, енергозбереження на території району впроваджується заходи,
передбачені Регіональною програмою підвищення енергоефективності
Хмельницькї області на 2011 – 2015 роки.
Затверджено «Програму енергозбереження для бюджетної сфери
Деражнянського району на 2012 – 2015 роки" рішенням сесії районної ради
шостого скликання №11- 16/2012 від 20 грудня 2012 року.
На початку 2012 року районною державною адміністрацією спільно з ДП
«Хмельницька обласна служба єдиного замовника» було розпочато роботу
пов’язану із залученням інвестицій та реалізацією цільових екологічних
проектів передбачених Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008
року №221. Суть справи полягає у реальних можливостях залучення
державних коштів на виконання робіт по енергозбереженню на об’єктах
соціально – культурної сфери району.
У першу чергу реалізації проекту увійшло три установи, вартість яких
склала 9,1 млн. гривень, та у 2012 році здійснювались роботи:
- ЗОШ №1 - на суму 2,2 млн. гривень;
- ЗОШ №3 - на суму 4,6 млн. гривень;
- поліклініка Деражнянської ЦРЛ - на суму 2,3 млн. гривень.
Загалом по даному проекту замінено 431вікно на енергозберігаючі, та
виконувались роботи по утепленню фасадів та дахів будівель.
Проведено чотири засідання Форуму Місцевого розвитку Деражняського
району, на яких розглянуто та затверджено чотири мікропроекти організацій
громад, розроблені в рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду - 2», обговорено проблемні питання та стратегію по
допомозі у їх вирішенні.
Спільно з громадськими організаціями втілюються в життя наступні
проекти:
- «Капітальний ремонт Волоської ЗОШ І-ІІІст. в с. Волоське
Деражнянського району Хмельницької області»;
- «Капітальний ремонт Загінецької ЗОШ І-ІІ ст. в с. Загінці
Деражнянського району Хмельницької області»;
- «Енергозберігаючі заходи з вуличного освітлення с.Маниківці
Деражнянського району Хмельницької області»;
- «Енергозберігаючі заходи з вуличного освітлення с.Яблунівка
Деражнянського району Хмельницької області»;
Зокрема, в 2012 році, з метою впровадження енергозберігаючих заходів в
Деражнянській НВК ЗОШ №2, за кошти районного бюджету, замінено 163
вікна на суму 260,1 тис. гривень, в адміністративному будинку встановлено 42

вікна на суму 85,8 тис. грн. та в дитячій музичній школі встановлено 10 вікон
на суму 18,6 тис. гривень.
За 2012 рік, до загального фонду бюджету району надійшло податків і
зборів без врахування між бюджетних трансфертів 17,7млн. грн., або 110,0 %
до річних обсягів, врахованих Міністерством фінансів України та 110 % до
затверджених сум місцевими радами.
В порівнянні з минулим роком поступлення загального фонду місцевих
бюджетів збільшились на 3,2 млн.грн., або 122,0%.
З 15 джерел надходжень власних доходів забезпечено виконання по 14
джерелах до затверджених сум місцевими радами на січень – листопад 2012
року.
За січень – грудень 2012 року, надійшло податків і зборів до загального
фонду міської, селищних та сільських рад на суму 8143,7 тис. грн., або 120,2 %
до затверджених сум місцевими радами. Забезпечили виконання надходжень
власних доходів 29 рад, або 96,7 відсотка до загальної кількості.
В продовж 2012 року, до бюджету Пенсійного фонду надійшло
192,2 млн. грн. в тому числі: власних ресурсів – 41,2млн. грн., дотації –
151,1 млн. гривень.
Дохідна частина планового завдання по надходженню власних коштів
виконана на 97 відсотків. Темп росту до минулого року становить 115,1%, і
сума надходжень збільшилась на 5,4 млн. гривень.
В управлінні Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2013 року, перебувало
на обліку 11300 пенсіонерів, що на 161 пенсіонера менше від аналогічного
періоду минулого року. За січень – грудень 2012 року, виплачено 151,1 млн.
грн. пенсій, що на 16,6 млн. грн. більше порівняно з аналогічним періодом
2011 року.
Середній розмір пенсії становить 1192,03 грн., який збільшився на 188,02
грн. порівняно з січнем 2012 року.
Одним із джерел більш повного наповнення бюджету Пенсійного фонду
України в районі є зменшення заборгованості платників-боржників із
страхових внесків.
Проте заборгованість по основних платежах залишається значною і на
1 січня 2013 року становить 1194,4 тис. грн. і в порівняні з 1 січням 2012 року
зменшилась на 61,3 тис. гривень.
Чисельність незайнятого населення, яке скористалось послугами
районної служби, з урахуванням зареєстрованих на початок року, склало
1661особу, що на 4,3 % менше ніж у 2011 році.
З початку 2012 року, на виконання Програми зайнятості по соціальному
захисту безробітних витрачено 4912,9 тис. грн., з них виплачено допомоги по
безробіттю – 3673,0 тис. грн., на професійну підготовку і перепідготовку
незайнятого населення витрачено 171,0 тис. грн., надано дотацій на створення
додаткових робочих місць 606,9 тис. грн., на громадські роботи – 346,2 тис.
грн., для відкриття власної справи – 114,8 тис. гривень. За сприянням служби
зайнятості працевлаштовані 626 осіб.

За звітний період, на громадських роботах відпрацювало 479 незайнятих
осіб, за рахунок Фонду на оплачувані громадські роботи направлено 262
безробітних, на їх оплату праці використано 346,2 тис. гривень.
Крім того, направлено на навчання 184 незайнятих особи, що на 1,0 %
більше ніж у 2011 році. Під конкретні замовлення роботодавців навчалося 152
особи. Створено 319 нових робочих місць.
Медичну допомогу населенню району надають 44 лікувально профілактичних заклади, в тому числі Деражнянська ЦРЛ, Вовковинецька
СДЛ, Зяньковецька, Лозівська, Мазницька, Маниковецька АЗПСМ, 2 ФАП та
36 ФП.
На утримання лікувально - профілактичних закладів району в 2012 році
затверджений бюджет у розмірі – 19507,7 тис. грн. За 2012 рік, фактичне
фінансування склало 583,48 грн., на одного мешканця, за рік фактичне
фінансування складало 464,22 гривні. Крім того залучено позабюджетних
коштів на суму 12,25 грн. на 1 мешканця району.
З 01.03.2012 року на базі поліклініки ЦРЛ був створений Центр
первинної медико-санітарної допомоги (Центр ПМСД) Деражнянської ЦРЛ, як
структурний підрозділ ЦРЛ, а з 19.07.2012 року даний Центр рішенням
Деражнянської районної ради зареєстровано, як юридичну особу.
На базі бувшої поліклініки лікарні, згідно регламентуючих документів
створено новий структурний підрозділ лікарні — консультативнодіагностичний Центр лікарні.
Завершено ремонт хірургічного відділення, загальна вартість робіт 294
тис.грн.
За рахунок районного бюджету та спонсорської допомоги, також
підготовлена проектно-кошторисна документація на суму 54,150 тис.грн. по
капітальному ремонту бувшої будівлі будинку творчості смт. Вовковинці для
переводу в неї Вовковинецької СДЛ. Загальна вартість
проведення
капітального ремонту складає 4777,789 тис.грн. В 2012 році на дані роботи з
обласного бюджету виділено 400 тис.грн.
Станом на 01.12.2011 р. у Деражнянському районі функціонує
розгалужена мережа закладів культури: 51 - установа клубного типу,
39 - бібліотечного типу, 1
- дитяча музична школа і 3 філії, 15 музеїв
(1 державний та 14 на громадських засадах, 4 з яких підпорядковуються
районному відділу освіти, молоді та спорту.
У звітному періоді
продовжили свою діяльність 212 клубних
формувань, в яких приймали участь близько 2,8 тис чол., 10 з них носять
почесне звання "народний" та "зразковий".
У бібліотечні установи району у 2012 році надійшло 2723 примірники
книг на загальну суму 103,3 тис. гривень.
У Деражнянській дитячій музичній школі навчається 265 учнів,
системою пільг в оплаті за навчання користується 48 учні школи.
В Деражнянському районі нараховується 179 пам'яток та об’єктів
культурної спадщини, з них 81 – пам’ятка історії та мистецтва.

З метою відродження, збереження та охорони культурної спадщини,
впродовж 2012 року відділ культури і туризму продовжив роботу щодо
укладення охоронних договорів на всі пам’ятки і об’єкти історії, культури та
археології між органами місцевого самоврядування
та Хмельницьким
відділом охорони пам'яток історії та культури. Станом на 31.12.2012 р.
залишились не укладеними лише 7 договорів через відсутність встановлених
меж охоронної зони пам’яток (об’єктів) археології. Наразі ведуться підготовчі
роботи щодо встановлення даних меж. В травні 2012 р. з цією метою
обстежено дані об’єкти та пам’ятки спільно з відділом охорони пам'яток
історії та культури у Хмельницькій області.
В селі Нова Гута Волоськівської сільської ради діє зелена садиба, яка
приймає міських туристів з різних регіонів країни. А на території садибимузею російської поетеси Анни Ахматової в с. Слобідка-Шелехівська
обладнаний окремий будиночок, в якому можуть зупинятися всі бажаючі
відвідати музей.
Станом на 01.01.2013 року, в Деражнянському районі налічується 321
багатодітна сім’я, в яких виховується 1120 дітей. Багатодітні сім'ї, які
потребують соціального захисту охоплені державною соціальною допомогою.
Станом на 01.01.2013 року, видано 309 посвідчень батьків з багатодітних
сімей та 638 посвідчень дитини з багатодітної сім'ї .
Протягом 2012 року, до дитячого оздоровчого комплексу «Лісова пісня»
направлено 9 дітей, «Сперанца» - 10 дітей, в МДЦ «Артек» - 18 дітей,
МЦ «Молода гвардія» - 5 дітей. Всього в стаціонарних таборах та дитячих
оздоровчих закладах, безкоштовно відпочило 42 дитини.
На обліку в службі у справах дітей перебуває 99 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, з них: 15 – діти-сироти, 84 – діти,
позбавлені батьківського піклування, що перебувають під опікою та
піклуванням громадян; в дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім’ях та в інтернатних закладах. З початку року загальна кількість дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування на обліку зменшилась на 12
дітей.
Протягом 2012 року, під соціальним супроводом районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді (РЦСССДМ) перебувало 118 сімей,
які опинилися у складних життєвих обставинах, в яких виховується 275 дітей.
З них протягом звітного періоду взято під соціальний супровід 98 сімей, в яких
виховується 237 дітей. Припинено здійснення соціального супроводу 29 сімей,
в яких виховується 58 дітей. З них, з позитивним результатом припинено
супровід у 26 сім’ях; у зв’язку з переїздом – 3 сім’ях.
Станом на 01.01.2013 року в Деражнянському районі налічується 140
спортивних споруд.
На території Деражнянського району працює освітянська дитячоюнацька спортивна школа в якій відкриті 5 відділень та працює 12 тренерів.
В районі у 2012 відбулося 107 спортивних заходів, в яких прийняли
участь 8777 учасників.
В обласних змаганнях прийняли участь 72 команди та 2200 учасників.

На обласні спортивні заходи було витрачено – 22721,00 грн., що на
17709,00 грн. менше, як у 2011 році, а на районі 15996,50 грн. що на 926,00
грн. менше, як у 2011році.
Пріоритети, завдання та заходи соціально-економічного розвитку регіону
1. Підвищення соціальних стандартів
1.1. Зростання доходів населення
Одним із пріоритетних напрямів реалізації політики доходів є виважена
та відповідальна соціальна політика, спрямована на збільшення доходів
громадян, підтримання їх купівельної спроможності та забезпечення
зайнятості населення.
1.1.1. Підвищення рівня зайнятості населення та оплати праці
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної
служби зайнятості протягом 2011 року становить1734 особи. Заходами
активної політики зайнятості було охоплено 73,6% незайнятих громадян:
працевлаштовано 644 особи, професійне навчання проходили 183 особи, брали
участь у громадських роботах 430 осіб.
Протягом 2011 року номінальні грошові доходи населення зросли, в
основному за рахунок збільшення оплати праці та доходів від підприємницької
діяльності, а також пенсій та допомог. Рівень оплати праці збільшився
протягом року на 129,00 грн. і за 2011 р. становить 1753,00 грн. На більшості
підприємств району дотримуються запроваджених урядом мінімальних
розмірів заробітної плати.
За січень – грудень 2012 року кількість незайнятих громадян, які
скористалися послугами державної служби зайнятості становить1661 особа,
що на 7% менше ніж за 2011 рік. Охоплено активними заходами сприяння
зайнятості населення 1289 осіб або 77,6 % від зареєстрованих, що на 3,4%
більше від минулого року. У 2012 році працевлаштовано 626 осіб, рівень
працевлаштування 37,7%, професійне навчання проходили 184 незайнятих
особи, брали участь у громадських роботах 479 осіб.
За 9 місяців поточного року рівень оплати праці збільшився на 130,83
грн. і становить 1883,83 грн.
Середньооблікова чисельність штатних працівників по району за 9
місяців 2011 року складала 4499 осіб, що на 225 осіб менше ніж за січень –
вересень 2012 року (4724 особи).
З метою підвищення рівня зайнятості у протягом поточного року
створено 319 нових робочих місць (177,2% річного завдання): для найманих
працівників у юридичних осіб - 80, для найманих працівників у фізичних осіб підприємців – 145 та 94 суб’єктів підприємницької діяльності.
Заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2012 р. по району
становить 25,3 тис. грн. по економічно неактивному підприємстві
Хмельницькій організації Народного союзу «Наша Україна», яку на 31.12.2012
року не погашено.

Пріоритетні завдання та заходи на 2013 рік:
виконання заходів Програми зайнятості населення на 2012-2014 роки –
протягом року;
збереження діючих та створення нових робочих місць через залучення
інвестицій у розвиток сучасних високотехнологічних виробництв у різних
галузях економіки – протягом року;
створити нові робочі місця, у тому числі за рахунок надання службою
зайнятості
дотацій роботодавцям та одноразових виплат допомоги по
безробіттю
для зайняття підприємницькою діяльністю з фонду
загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття;
сприяти працевлаштуванню, організації роботи щодо професійної
підготовки і перепідготовки незайнятого населення, організація оплачуваних
громадських робіт.
посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з
питань праці через засоби масової інформації, веб-портал районного центру
зайнятості, застосування реклами, засідання “круглих столів” та семінари з
соціальними партнерами, населенням – протягом року.
забезпечення захисту прав працівників на своєчасне та у повному
розмірі отримання заробітної плати – протягом року;
забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці усіма
суб’єктами господарювання – протягом року;
вжиття заходів щодо скорочення чисельності штатних працівників,
працюючих на умовах неповної зайнятості в межах діючого законодавства та
відповідно до трудового навантаження – протягом року;
детінізація трудових відносин, зокрема через укладання трудових
договорів між роботодавцями і найманими працівниками – протягом року
Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів:
працевлаштування не менше 610 незайнятих трудовою діяльністю
громадян;
створення не менше 180 робочих місць;
зменшення чисельності безробітного населення (за методологією МОП)
до 1,2 тис. осіб;
зростання реального наявного доходу населення до 5%;
ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати по економічнонеактивному підприємстві до 1.01.2014 р.
Відповідальні виконавці: Районний центр зайнятості, Управління
праці та соціального захисту населення Деражнянської райдержадміністрації.
1.1.2. Розвиток соціального страхування та пенсійного забезпечення
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011 - 2012 роки
Фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних
захворювань України здійснює страхові виплати потерпілим на виробництві,
проводить роботу з профілактики виробничого травматизму.
Страхові виплати потерпілим та членам їх сімей на відшкодування
шкоди
Фондом соціального страхування від нещасних випадків та
професійних захворювань України в 2011 році становили: щомісячна грошова

сума в разі втрати працездатності 164,3 тис. грн., щомісячна грошова сума
особам, що мають на це право ( утриманцям) 6,8 тис. грн.
Відшкодовано витрат на медичну та соціальну допомогу в 2011 році 26,9
тис. грн. В 2012 році - щомісячна грошова сума в разі втрати працездатності
349,4 тис. грн., щомісячна грошова сума особам, що мають на це право (
утриманцям) 9,4 тис. грн. Витрати на медичну та соціальну допомогу в 2012
році 40,0 тис. грн. 3 особам відшкодовані витрати на санаторно-курортне
лікування, 5 особам – на придбання протезно – ортопедичних виробів.
На обліку в Пенсійному фонді України в Деражнянському районі станом
на 01.12.2012 року перебуває 11300 пенсіонерів, що на 161 пенсіонера менше
порівняно минулим роком.
Із загальної чисельності пенсіонерів усіх категорій, яким виплачується
пенсійні виплати, 75,4% отримують пенсії за віком, 15,6% - за інвалідністю, 6,4
% - пенсії у разі втрати годувальника, за вислугу років та соціальні пенсії
складають 2,6 відсотка. Із загального числа пенсіонерів 1316 осіб є
працюючими. За січень – грудень 2012 року призначено 405 пенсійних справ,
що на 115 пенсійних справ менше порівняно з минулим роком.
Протягом січня – грудня 2012 року проведені 3 перерахунки із зміною
стажу та заробітку, що на 173 перерахунки менше, ніж за попередній рік.
Протягом січня – грудня 2012 року проведені 205 перерахунків із зміною
стажу, що на 135 перерахунків більше, ніж за 2011 року.
За січень–грудень 2012 року виплачено 151049,8 тис. грн., що на 16578,9
тис. грн. більше порівняно з попереднім роком. Потреба на виплату пенсій та
допомоги на січень 2013 року складає 13435,0 тис. грн. Середній розмір пенсій
становить 1192,03 грн., що на 188,02 грн. більше порівняно з груднем 2011
року.
Впродовж січня – грудня 2012 року на рахунки управління з усіх джерел
фінансування надійшло 192232,9 тис. грн., в тому числі власних ресурсів
41163,4 тис. грн. при запланованому показникові 42425,9 тис. грн.. Дохідна
частина планового завдання за 2012 рік по надходженню власних коштів
управління виконана на 97,0%. Сума надходжень збільшилась на 5393,2 тис.
грн. в порівнянні з надходженням за 2011 рік. Темпи росту надходжень в
порівнянні до аналогічного періоду минулого року склали 115,1%. Планове
завдання по надходженню власних коштів на 2012 рік становить 42425,9 тис.
грн., виконання річного планового завдання становить 97,0 відсотків.
Самозабезпеченість власними коштами до виплачених сум пенсій та допомоги
станом на 01.01.2013 року склала 27,2 % ( + 0,6 % до аналогічного періоду
минулого року).
Одним із джерел більш повного наповнення бюджету Пенсійного фонду
України в районі є зменшення заборгованості платників-боржників із
страхових внесків.
Проте заборгованість по основних платежах залишається значною і на 1
січня 2013 року становить 1194,4 тис. грн. і в порівняні з 1 січням 2012 року
зменшилась на 61,3 тис. гривень.
Аналіз боргу в розрізі основних галузей господарювання свідчить, що
найбільша заборгованість обліковується за
підприємствами житлово-

комунального господарства 617,6 тис. грн або 51,7 % в загальній сумі боргу,
сільськогосподарські товаровиробники заборгували 280,6 тис. грн.,
підприємства промисловості мають борг 221,1 тис. грн. Недоїмка із сплати
страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,
єдиного внеску економічно - активних платників району станом на 01.12.2012
року відсутня і зменшилась в порівнянні до початку року на 26,6 тис. грн.
Пріоритетні завдання та заходи на 2013 рік:
проведення роботи з профілактики нещасних випадків на виробництві;
надання соціальних послуг з медичної та соціальної реабілітації
потерпілим від нещасних випадків на виробництві (забезпечення
автомобілями, інвалідними колясками, протезно-ортопедичними виробами) –
протягом року;
забезпечення сталого фінансування виплати пенсій та грошових допомог
шляхом:
забезпечення безумовного виконання планових показників із
надходження власних коштів до бюджету управління Пенсійного фонду в
районі;
здійснення ефективної контрольно-перевірочної роботи
з питань
дотримання платниками вимог законодавства щодо
правильності
нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування та інших платежів, контроль за нарахуванням
та сплатою яких покладено на Пенсійний фонд України, а також достовірності
відомостей, поданих до Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування;
розширення бази оподаткування єдиним внеском, зокрема, детінізація
доходів та відносин у сфері зайнятості населення;
співпраця із соціальними партнерами та контролюючими органами з
питань легалізації виплати заробітної плати;
забезпечення вчасного та в повному обсязі застосування усіх
передбачених законодавством контрольних та примусових заходів впливу до
боржників;
недопущення продовження строків ліквідаційних процедур підприємств
-банкрутів, визначених господарським судом області;
проведення інформаційно- роз'яснювальної роботи, в тому числі серед
фізичних осіб спрощеної системи оподаткування щодо щомісячної сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
забезпечити наявність інформаційних матеріалів, оголошень в засобах масової
інформації, в банківських установах, ДПА з контактними телефонами щодо
порядку та термінів сплати єдиного внеску.
Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів:
забезпечення всіма видами допомоги застрахованих осіб;
надання соціальних послуг та здійснення страхових виплат потерпілим
на виробництві та членам їх сімей.
Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу:
забезпечити стале фінансування виплати пенсій та грошових допомог;

усунути заборгованість по платежах до Пенсійного фонду та забезпечити
соціальні гарантії працюючих;
наповнити бюджет Пенсійного фонду та підвищити рівень
самозабезпеченості власними коштами виплати пенсій та допомог;
покращення інформування населення району щодо змін в пенсійному
законодавстві, важливості сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування
Відповідальні виконавці: Управління праці та соціального захисту
населення
Деражнянської
райдержадміністрації,
Фонд
соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві, Управління Пенсійного
фонду в Деражнянському районі
1.1.3. Захист вразливих верств населення
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011- 2012 роки
Системою соціальних гарантій та компенсацій в Деражнянському районі
станом на 01.01.2012 року було охоплено 3133 сім'ї з дітьми, малозабезпечених
сімей, сімей з дітьми - інвалідами та інвалідів з дитинства. Протягом 2011
року нараховано та виплачено допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям, дітям – інвалідам , інвалідам з дитинства та тимчасової державної
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів на суму 27335,0
тис. гривень. Протягом 2012 року управлінням праці та соціального захисту
населення розглянуто 760 звернень за призначенням субсидій на
відшкодування витрат на придбання твердого пічного побутового палива та
скрапленого газу, з них призначено допомоги 688 сім’ям на загальну суму
386,8 тис. гривень. На субсидію на відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг зареєстровано 352 звернення, сума нарахувань становить
200,9 тис. гривень, профінансовано 186,6 тис. гривень, заборгованість 33,0 тис.
гривень з урахуванням заборгованості на початок року 18,7 тис. гривень.
В районі створюються необхідні умови для вільного доступу осіб з
обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень місцевих
органів виконавчої влади, закладів соціального захисту населення, охорони
здоров’я, закладів культури, спортивних та культових споруд. Станом на
01.01.2012 року до 247 установ та закладів району забезпечений
безперешкодний доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Управлінням праці та соціального захисту населення постійно
проводяться заходи щодо посилення соціального захисту осіб з обмеженими
фізичними можливостями.
За 2011 рік було видано 311 направлень на виготовлення протезноортопедичних виробів. 83 особи забезпечено технічними засобами реабілітації
(видано 16 крісел колісних, 13 пар милиць, 44 палиць та інших засобів).
Станом на 01.12.2012 року на обліку перебуває 3562 сімей з дітьми,
малозабезпечених сімей, сімей з дітьми - інвалідами та інвалідів з дитинства.
Протягом січня-листопада 2012 року нараховані та виплачені допомоги сім’ям
з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, дітям – інвалідам , інвалідам з дитинства
та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів на суму 29408,2 тис. гривень. Протягом року управлінням праці та

соціального захисту населення розглянуто 654 звернень за призначенням
субсидій на відшкодування витрат на придбання твердого пічного побутового
палива та скрапленого газу, з них призначено та виплачено субсидій 609
сім’ям на загальну суму 425,2 тис. грн. На субсидію на відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг зареєстровано з початку року 270
звернень, сума нарахувань становить 21,6 тис. грн.
За 11 місяців 2012 року видано 611 направлень на виготовлення
протезно- ортопедичних виробів. 102 особи забезпечено технічними засобами
реабілітації ( видано 52 крісел колісних, 2 пари милиць, 29 палиць та інших
засобів).
Пріоритетні завдання та заходи на 2013 рік:
посилення системи соціального захисту шляхом удосконалення
методологічних
підходів до оцінки бідності;
соціальна підтримка сімей, дітей та молоді;
поліпшення медичного обслуговування населення;
проведення моніторингу ефективності виконання Програми.
Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів:
провадження державної політики щодо підтримки найуразливіших
верств населення;
удосконалення системи соціальних послуг;
підвищення їх якості та ефективності, посилення адресності.
Відповідальні виконавці: Управління праці та соціального захисту
населення Деражнянської райдержадміністрації.
1.2. Гармонійний розвиток людини
Гармонійний розвиток людини буде забезпечено шляхом подальшого
реформування галузі освіти, модернізації системи охорони здоров’я,
підтримки сім’ї, дітей та молоді, забезпечення розвитку фізичної культури та
спорту, збереження та примноження культурної спадщини.
1.2.1. Реформування галузі освіти
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
У 2012-2013 навчальному році у районі функціонує 28 загальноосвітніх
навчальних закладів. З них шкіл: І-ІІІ ступенів – 13, І-ІІ ступенів – 14,
Вовковинецька школа-інтернат.
В районі функціонує два заклади нового типу: Деражнянський НВК
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, гімназія, Деражнянський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів №3,
ліцей.
У 244 класах навчається 3099 учнів. У 14 школах організовано
індивідуальне навчання для 28 учнів на дому в зв’язку з хворобою даних
дітей. У 56-ти класах організоване індивідуальне навчання по наповнюваності
учнями класів. З 01 вересня працює 4 багатокомплектних школи, 6
однокомплектних шкіл і 17 малокомплектних шкіл.
В районі функціонує 2 позашкільні установи: Будинок творчості дітей та
юнацтва навчає 810 школярів у 54 групах; Дитячо-юнацька спортивна школа

навчає 467 учнів в 26 групах. Охоплено позашкільною освітою 42 % учнів
району.
В загальноосвітніх школах Деражнянського району працює 602
педагоги, з них: 507 – мають вищу освіту, що становить 88 %, 18 –
продовжують навчатися у вищих навчальних закладах. Згідно типового
Положення про атестацію вищу кваліфікаційну категорію мають – 182
вчителів (32 %). Педагогічні звання присвоєно: «вчитель – методист» - 24 (4
%), «старший вчитель» - 71 (12 %).
Звання «Заслужений вчитель України» мають 2 вчителі: вчитель
української мови Деражнянської ЗОШ №1 – Шевчук Майя Василівна, вчитель
фізичного виховання Деражнянського НВК №3 – Звірок Василь Павлович (І
місце у Всеукраїнських змаганнях «Ігри чемпіонів»).
в 2012 – 2013 навчальному році прийнято 16 молодих спеціалістів.
профільне навчання організовано у 8-ми школах району, охоплення
учнів становить 49,6 %.
У 2012р. збережено мережу ДНЗ відповідно до потреб кожного
населеного пункту, всього по мережі 33 дитячих садочки з них 4 призупинено.
Дошкільною освітою охоплено 956 дітей, що становить 81 %.
п’ятирічок охоплено дошкільною освітою на 100%.
дошкільна освіта комп’ютеризована на 6% ( 2 ДНЗ) .
В школах району наявні 31 НКК (100%), до мережі Інтернет під’єднано
всі ЗНЗ (100%).
Виконується районна програма "Шкільний автобус". Забезпечено 100%
підвіз учнів. Підвозиться 587 учнів. Підвозу потребує 161 вчитель, шкільним
автобусом підвозиться 63 вчителя.
харчуванням охоплено 2100 учнів, з них безкоштовним 1250 учнів.
школи району забезпечені підручниками на достатньому рівні (97,5%).
Пріоритетні завдання та заходи на 2013 рік:
проведення оптимізації навчальних закладів району;
поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти за
рахунок придбання навчального кабінету природничо-математичного циклу в
одну зі шкіл району;
облаштування внутрішніх санвузлів у ЗНЗ І-ІІ ступенів;
виготовлення технічної документації (ЗНЗ І-ІІ ступенів) та актів на
землю (ЗНЗ І-ІІІ ступенів);
капітальні ремонти покрівель НВК №3, Радовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Макарівської ЗОШ І-ІІ ступенів;
застосування енергозберігаючих технологій в ЗНЗ району
Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів:
поліпшення надання освітніх послуг учнівській молоді району;
покращення якості природничо-математичної освіти на виконання
програми «Розвитку природничо-математичної освіти на період до 2015р.»;
застосування здоров’язберігаючих технологій у ЗНЗ району;
впорядкування пакетів документів необхідного для ефективної
діяльності навчальних закладів;

збереження будівель навчальних закладів, запобігання їх руйнуванню та
виникненню нещасних випадків під час навчально-виховного процесу;
економія енергоносіїв при достатніх температурних показниках
навчальних приміщень.
Відповідальні виконавці: Відділ освіти Деражнянської РДА
1.2.2. Модернізація системи охорони здоров’я
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
З метою упорядкування мережі закладів охорони здоров'я та оптимізації
чисельності їх працівників в районі, враховуючи рішення шостої сесії шостого
скликання Деражнянської районної ради від 27 січня 2011 року №5-5/2011, в
зв'язку з тим, що кількість населення складала менше 180 чоловік, з 01.03.2011
року були перепрофільовані в пункти прийому хворих 4 ФП с.с. Шелехово,
Сл.Кальнянська, Клопотівці, Красносілка.
З метою оптимізації ліжкового фонду стаціонарів Деражнянської ЦРЛ та
Вовковинецької СДЛ з 01.01.2011року скорочено 5 ліжок ЦРЛ та 10 ліжок
Вовковинецької СДЛ. Проведено капітальний ремонт Лозівської АЗПСМ на
суму
71685 грн. Запущений в роботу вантажний ліфт стаціонару
Деражнянської ЦРЛ, на що витрачено коштів на суму 51200 грн. Проведений
ремонт колишнього педіатричного відділення 25 тис грн, капітальний ремонт
пологового відділення, для чого в 2011 р. профінансовано та використано497,500 тис.грн з обласного бюджету.
Для проведення реабілітаційного лікування хворих з хворобами опорнорухового апарату та периферичної нервової системи за допомогою СТОВ ім.
Шевченка закуплене обладнання на суму 30 тис. грн.
За рахунок обласного бюджету в 2011 році Деражнянська ЦРЛ отримала
стіл ортопедичний, стіл перев'язувальний, рентгенапарат RadSpeed MF,
негатоскоп, світильник операційний безтіньовий, світильник операційний
безтіньовий
з
аварійним
живленням,
апарат
високочастотний
електрохірургічний, концентратор кисневій медичний, відсмоктувач
медичний, параформалінову камеру, стерилізатор повітряний, наркозодихальний апарат, мобільну рентгенівську систему, металоконструкції на
загальну суму 1млн. 329тис.297 грн.
Крім цього закуплено з місцевого бюджету низькотемпературний
холодильник, апарат Алконт, стерілізатор паровий СПВ-50, тонометр, 3
опромінювачів бактерицидних на загальну суму 76 тис.грн., проведена
модернізація стоматустановок на суму 40 тис.грн.
З 01.03.2012 року на базі поліклініки ЦРЛ був створений Центр первинної
медико-санітарної допомоги (Центр ПМСД) Деражнянської ЦРЛ, як
структурний підрозділ ЦРЛ, а з 19.07.2012 року даний Центр рішенням
Деражнянської районної ради зареєстровано, як юридичну особу. На базі
бувшої поліклініки лікарні, згідно регламентуючих документів створено новий
структурний підрозділ лікарні — консультативно-діагностичний Центр
лікарні. Завершено ремонт хірургічного відділення, загальна вартість робіт 294
тис.грн. За рахунок районного бюджету та спонсорської допомоги, також
підготовлена проектно-кошторисна документація на суму 54,150 тис.грн. по

капітальному ремонту бувшої будівлі будинку творчості смт. Вовковинці для
переводу в неї Вовковинецької СДЛ. Загальна вартість проведення
капітального ремонту складає 4777,789 тис.грн. В 2012 році на дані роботи з
обласного бюджету виділено 400 тис.грн.
За рахунок обласного бюджету в 2012 році Деражнянська ЦРЛ отримала
апарат високочастотний електрохірургічний вартістю 15950 грн. Крім цього
закуплено 2 ларингоскопи, апарат фізіотерапевтичний «Поток», інгалятор,
електровідсмоктувач, 9 холодильників, 3 опромінювачів бактерицидних, 2
лампа бактерицидні на суму 26756 грн
Пріоритетні завдання та заходи на 2013 рік:
підвищення потужності модульної котельні Деражнянської ЦРЛ – 300
тис. грн.;
ремонт даху будівлі поліклініки - 50 тис. грн.;
протипожежні заходи в лікувальних закладах району: автоматизація
ДЕС, улаштування пожежної сигналізації дитячого відділення ЦРЛ,
просочення вогнегасним розчином дерев’яних конструкцій, заміри опору
ізоляції, обладнання будівель пристроями блискавко захисту, повірка газових
сигналізаторів – 180 тис. грн.;
продовження капітального ремонту бувшої будівлі будинку творчості
смт. Вовковинці для переводу в неї Вовковинецької СДЛ. Загальна вартість
проведення капітального ремонту складає 5089,321 тис. грн.;
перевід в інші приміщення ФП с. Гатна, МПТБ с.с. Новостріївка, Новий
Майдан – 150 тис. грн.;
капітальний ремонт ФП с. Чернелівці – 100 тис. грн.;
заміна 8 вікон на склопакети в Мазниківській АЗПСМ – 8 тис. грн.;
проведення мережі Internet в Вовковинецьку, Лозівську, Мазниківську,
Маниковецьку, Зяньковецьку АЗПСМ – 8 тис. грн.;
оснащення новоствореного Центру ПМСД 4 комп'ютерами, ксероксом –
20 тис. грн.;
придбання програм «Кадри», «Медстат» для Центру ПМСД – 4 тис. грн.;
придбання аудіометра, реовазографа, вібротестера – біля 90 тис. грн.;
придбання лапароскопічної стійки – біля 200 тис. грн.
Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів:
Виконання всіх завдань гарантує безперебійне функціонування закладів
охорони здоров'я та безпечне перебування в них співробітників та пацієнтів,
підвищення якості надання кваліфікованої медичної допомоги жителям
району.
Відповідальні виконавці: Деражнянське центральна районна лікарня.
1.2.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
Станом на 01.12.2013 року в Деражнянському районі налічується 321
багатодітна сім’я в яких виховується 1120 дітей, в 2011- 301 багатодітна сім’я,
в яких виховувалось 1068 дітей.
Багатодітні сім'ї, які потребують соціального захисту охоплені
державною соціальною допомогою.

Забезпечується доступ багатодітних сімей, які проживають в сільській
місцевості, до соціальних послуг через спеціалізовані формування центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Так, протягом 2012 року під
соціальним супроводом
перебувало 49
багатодітних сімей
в яких
виховується 171 дитина, а у 2011 - 4 сім’ї. До новорічних свят у 2012 році
вручено подарункові набори солодощів 155 дітям з сімей, що опинились в
складних життєвих обставинах, дітям-сиротам, дітям з вадами здоров’я.
Відділом постійно здійснюється інформаційно-просвітницька робота
спрямована на популяризацію сімейного способу життя, формування
гендерного світогляду , запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі
людьми. В ході якої у 2011 проведено 12 лекцій, якими охоплено 181чол., та 6
бесід, якими охоплено 88 чол., а у 2012 -15 заходів, якими охоплено 254 чол.
З метою обстеження умов проживання сімей, що опинились в складних
життєвих обставинах здійснено 32 соціальних інспектувань у 2011, та 18 у
2012 , проведено бесіди з питань профілактики насилля в сім'ї. Постійно
проводяться інспектування сімей щодо використання коштів при народженні
дитини в неблагополучних та багатодітних родинах спільно з службою у
справах дітей та управлінням праці та соціального захисту.
З метою працевлаштування та професійної орієнтації, патріотичного та
духовного виховання та підтримки творчих ініціатив молоді, формування
здорового способу життя та запобігання негативних проявів в молодіжному
середовищі відділом проведено інформаційно-просвітницьку роботу серед
молоді, а саме 6 лекцій, якими охоплено 89 чол., 20 бесід з даної тематики,
якими охоплено 434 чол., та тренінг «ВІЛ/СНІД», охоплено 12 чол., а у 2012
році 22 заходи , якими охоплено 259 осіб.
З метою забезпечення контролю за дозвіллям підлітків та молоді у
вечірній час, профілактики підліткової злочинності, недопущення втягнення
молоді в злочинну діяльність, попередження та недопущення скоєння
насильства в сім’ї, порушення прав неповнолітніх протягом 2011-2012 років
проводилися перевірки закладів відпочинку молоді у вечірній час
Протягом листопада-грудня 2011-2012 років проводився обласний етап
Міжнародної акції «16днів проти насильства ».
Відділом спільно з районним відділом освіти у березні 2012 року та у
травні 2011 року проведено районний етап Всеукраїнського фестивалюконкурсу «Молодь обирає здоров’я»
Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту щорічно проводиться
оздоровлення дітей пільгових категорій. Так протягом 2012 року відділом
оздоровлено -42 дитини, а у 2011- 31 дитина.
На обліку в службі у справах дітей перебуває 139 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування а також дітей, що опинилися в складних
життєвих обставинах, з них: 15 – діти-сироти, 85 – діти, позбавлені
батьківського піклування, 39 - діти що перебувають у складних життєвих
обставинах. У порівнянні з 2011 роком – кількість таких дітей складала 149
чол.

В районні забезпечено пріоритет сімейних форм влаштування дітей
позбавлених батьківського піклування, від загальної кількості це складає 61,2
%. У 2011 році - 45%.
Однією з найактуальніших проблем з питань захисту прав дітей є відсутність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
що досягли шістнадцятирічного віку, незалежно від форм влаштування.
Станом на 1 грудня поточного року, з числа дітей сиріт, та дітей,
позбавлених батьківського піклування, що перебувають на обліку в
Деражнянській ССД житло мають на праві власності 7 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, взагалі не мають житла 96 дітей-сиріт
та позбавлених батьківського піклування.
Пріоритетні завдання та заходи на 2013 рік:
формування позитивного іміджу сім’ї, підвищення її престижу,
формування відповідального батьківства та материнства, збільшення кількості
сімей, у яких виховується двоє та більше дітей, шляхом підвищення ролі сім’ї
у суспільстві та утвердження сімейних традицій; реалізації права дитинисироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у сімейному
оточенні; створення груп взаємодопомоги у сфері свідомого батьківства;
забезпечення пріоритету родинних форм влаштування дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування шляхом вчасного встановлення статусу
дітям-сиротам та дітям; позбавленим батьківського піклування, та їх
влаштування під опіку, піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні
сім’ї та усиновлення;- здійснення заходів щодо запобігання бездоглядності і
безпритульності серед дітей через проведення профілактичних заходів
спрямованих на подолання негативних проявів серед дітей, запобігання
бездоглядності, безпритульності, профілактика правопорушень у підлітковому
середовищі.
якісне проведення оздоровлення та відпочинку дітей, підвищення якості
надання оздоровчих та відпочинкових послуг, гарантування безпеки
перебування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку шляхом підвищення
якості надання таких послуг та безпеки дітей під час перебування у дитячих
закладах;
збільшення асигнувань на заходи з реалізації молодіжної політики,
підтримку молодіжних і дитячих громадських організацій;
забезпечення утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних
можливостей для їх реалізації як основного права людини.
формування гендерного світогляду , запобігання насильству в сім’ї та
протидії торгівлі людьми.
Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів:
Зменшення розлучень
Покращення демографічної ситуації в районі
Збільшення кількості охоплених дітей оздоровленням;
зменшення загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, що перебувають на обліку;
забезпечення контролю за дозвіллям підлітків та молоді у вечірній час, з
метою профілактики підліткової злочинності, недопущення втягнення молоді в

злочинну діяльність, попередження та недопущення скоєння насильства в
сім’ї, порушення прав неповнолітніх;
забезпечити дієвий контроль за виконанням рішень органів опіки та
піклування щодо надання дозволів на здійснення операцій з житлом, право
власності чи право користування яким мають діти.
Зменшення постраждалих від насильства в сім’ї.
Відповідальні виконавців: Відділ освіти, молоді та спорту, служба у
справах дітей райдержадміністрації.
1.2.4. Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
Станом на 01.01.2013 року в Деражнянському районі налічується 140
спортивних споруд.
На території Деражнянського району працює освітянська дитячоюнацька спортивна школа в якій відкриті 5 відділень та працює 12 тренерів.
В районі у 2012 відбулося 107 спортивних заходів, в яких прийняли
участь 8777 учасників.
В обласних змаганнях прийняли участь 72 команди та 2200 учасників.
Протягом 2012 року на обласні спортивні заходи було витрачено –
22721,00 грн., що на 17709,00 грн. менше, попереднього року, а на районні
15996,50 грн. що на 926,00 грн. менше, як у минулому році.
Пріоритетні завдання розвитку фізичної культури та спорту на 2013
рік:
- створення умов для фізичного виховання і масового спорту в усіх типах
навчальних закладів, за місцем роботи, у місцях проживання та масового
відпочинку населення
- залучення широких верств населення до систематичних занять
фізичною культурою і масовим спортом;
- забезпечення підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту
інвалідів шляхом створення умов для ефективного функціонування дитячоюнацьких спортивних шкіл;
- сприяння підготовці та участі спортсменів у змаганнях, зокрема
шляхом проведення в районі змагань з визнаних у державі олімпійських та
неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп.
Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів:
формування у дітей та молоді сталих традицій до ведення здорового
способу життя .
систематичне заняття фізичною культурою та спортом різними
верствами населення.
Відповідальні виконавці: Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту.
1.2.5. Збереження та примноження культурної спадщини
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
У Деражнянському районі нараховується 190 пам’яток та об’єктів
культурної спадщини. Із них 111 – занесені до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України:

- 34 пам’ятки та об’єкти археології: 19 пам’яток археології, 15 об’єктів
археології;
- 71 пам’ятка та об’єкт історії: 49 пам’ятки історії, 22 об’єкта історії;
- 4 пам’ятки монументального мистецтва;
- 2 об’єкти монументального мистецтва.
З метою відродження, збереження та охорони культурної спадщини, в
районі проводиться робота щодо укладення охоронних договорів на всі
пам’ятки і об’єкти історії, культури та археології між органами місцевого
самоврядування та Хмельницьким відділом охорони пам'яток історії та
культури.
На 7 об’єктах археології ведуться підготовчі роботи щодо
встановлення охоронних меж для укладення охоронних договорів. 24
нововиявлених пам'яток та об’єктів архітектури району запропоновані для
внесення до Державного реєстру і надання їм пам'яткоохоронного статусу. Це
дасть можливість забезпечити охорону та відновлення пам'яток.
Залишається актуальним для району питання збереження та розвитку
палацово-паркових комплексів. Привертають увагу, зокрема, маєткові
комплекси: Колонна-Чесновського, (кін. ХІХ – поч. ХХ ст. - с. Божиківці),
Роллє (кін.ХІХ ст.. – с.Гришки), Загінецький парк (ХІХ ст.), Новицького, (др.
пол. ХІХ ст. - с.Слобідка-Шелехівська), Вакарів (ХІХ ст. - с.СлобідкаШелехівська). З цих комплексів музеєфіковано лише останній, в якому
міститься меморіальний музей А. Ахматової. Інший маєток (Новицьких) в
Слобідці-Шелехівській – стоїть пусткою та поволі руйнується. Подібна
ситуація у с. Гришки. У Божиківцях маєток зайнятий школою, що принаймні
гарантує його збереження. Загінецький парк хоча й віднесений до заповідних
об’єктів, але перебуває у не найкращому стані.
Пріоритетні завдання та заходи
формування сприятливих умов для популяризація вітчизняної книги
українською мовою;
сприяння розвитку мережі самодіяльних музично-фольклорних,
етнографічних, хореографічних, хорових колективів;
забезпечення повноцінного функціонування мережі бібліотек
розвиток традиційних видів художнього промислу та ремесел;
забезпечення оновлення фондів публічних бібліотек відповідно до
культурних, інформаційних та пізнавальних потреб громадян
Критерії, що свідчать про виконання завдань
Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:
реалізацію державного контролю у сфері охорони культурної
спадщини та забезпечення стабільної діяльності історико-культурних
заповідників шляхом паспортизації та реставрації пам’яток історії та культури;
участі у міжнародних проектах у сфері охорони культурної спадщини,
підготовки пропозицій щодо внесення нових об’єктів України до Списку
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
проведення робіт з розроблення історико-архітектурних опорних планів
історичних місць;
Відповідальні виконавці: Органи місцевого самоврядування, відділ
культури, національностей та релігій райдержадміністрації

1.3. Регіон комфортний для життя
1.3.1. Збереження довкілля
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
В основу запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру у Деражнянському районі у 2012 році
було покладено принцип захисту населення і територій, ліквідації наслідків
можливих аварій та природних стихійних явищ, створення та утримання в
готовності до використання за призначенням матеріальних резервів всіх рівнів
в обсягах, що забезпечують відновлення нормальних умов проживання
постраждалого внаслідок надзвичайних ситуацій населення району.
Станом на 01.01.2013 р. на території району розташовано 10 потенційнонебезпечних об’єктів, з яких: 1- хімічно-небезпечний, 9 – вибухопожежо і
пожежонебезпечні.
Пріоритетні завдання на 2013 рік
Пріоритетними напрямками екологічної політики є стабілізація
екологічної ситуації, створення умов для підвищення рівня екологічної
безпеки населення. Реалізація цих напрямів здійснюватиметься шляхом:
у 2013 році:
здійснення заходів із зменшення викидів забруднюючих речовин та
парникових газів в атмосферне повітря;
запровадження принципу інтегрованого управління водними ресурсами;
упровадження інноваційних технологій проведення екологічного
моніторингу із застосуванням сучасних технічних засобів та інформаційних
систем;
впровадження місцевих програм з охорони навколишнього природного
середовища.
у 2014 році:
збільшення площі заліснення території району;
здійснення державного контролю в галузі охорони навколишнього
природного середовища;
забезпечення підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.
Критерії, що свідчать про виконання завдань
сприятиме покращенню екологічної безпеки в районі;
з метою реалізації державної політики спрямованої на покращення
екологічної ситуації на загальнодержавному рівні.
1.3.2. Підвищення безпеки життя
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
З метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту
населення у Деражнянському районі, основним напрямком роботи відділу з
питань ЦЗН райдержадміністрації у 2013 році, на виконання головного
завдання та основних напрямків діяльності у сфері цивільного захисту
(цивільної оборони), являлося забезпечення виконання вимог Закону України
від 24 червня 2004 року № 1859 - IV “Про правові засади цивільного захисту”,

Директиви Прем’єр-міністра України – Начальника цивільного захисту “Про
основні завдання цивільного захисту України у 2013 році”.
Відділом здійснюється контроль за відповідними службами району щодо
забезпечення ними визначених завдань.
Надається допомога структурним підрозділам району, керівникам
окремих організацій, установ, підприємств та здійснювався контроль за
виконанням Комплексної програми створення страхового фонду документації.
Здійснювався контроль за наявністю і утриманням в готовності локальних
систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та систем
оповіщення персоналу і населення, за виконанням заходів щодо організації
захисту працівників об’єктів підвищеної небезпеки та населення, яке мешкає в
зоні можливого ураження, в разі виникнення техногенної аварії.
Пріоритетні завдання та заходи на 2013 рік
З метою удосконалення системи управління процесами цивільного
захисту, механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, спеціалізованих служб цивільного захисту,
підприємств, установ та організацій району, відділом з питань ЦЗН
адміністрації відпрацьована місцева “Цільова соціальна програма захисту
системи цивільного захисту Деражнянського району на 2009 – 2013 роки”,
розглянута на комісії з питань ТЕБ та НС РДА, затверджена в установленому
порядку та доведена до виконавців. Реалізація положень даної Програми
передбачена із залученням коштів місцевих бюджетів.
В 2010 році відпрацьовано «Комплексну програму запобігання та
зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру у Деражнянському районі на 2011-2013 роки», яку затверджено
рішенням 4-ї сесії Деражнянської районної ради № 15-4/2010 від 30.12.2010
року, та в якої передбачено створення реального районного матеріального
резерву.
Відділом переглянуті прогнозовані дані щодо ймовірності виникнення
НС техногенного і природного характеру на території району. Уточнено їх
перелік, розроблені та відкориговані плани дій щодо реагування на кожну
прогнозовану надзвичайну ситуацію.
Для проведення відповідних робіт щодо утримання захисних споруд
(ЗСЦО) в готовності до використання за призначенням кошти не виділялись,
але відділом відпрацьовано «Програму ремонту та облаштування фонду
протирадіаційних укриттів Деражнянського району на 2012-2015 роки»
затверджену рішенням 15 сесії районної ради від 10 жовтня 2012 року №515/2012.
Основними проблемами, які необхідно вирішити в IV кварталі 2012
року є:
забезпечення належного фінансування заходів щодо попередження та
ліквідації наслідків можливих НС;
створення надійної системи оповіщення та зв’язку на території району;
забезпечення якісної підготовки керівного складу Цивільного захисту
району;

проведення заходів щодо можливої ліквідації надзвичайних подій та
ситуацій на автомобільних шляхах району під час осінньо-зимового періоду у
2012/2013 роках.
При вирішенні вище зазначених питань значно підвищиться
ефективність роботи в питаннях цивільного захисту населення.
Також в 31 травня 2011 року №7-7/2011 рішенням сьомої сесії шостого
скликання Деражнянської районної ради було затверджено районну програму
«Про знищення вибухонебезпечних предметів та заборонених для
використання хімічних засобів захисту рослин з метою запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій та їх наслідків у Деражнянському районі
на 2011-2015 роки».
Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів
забезпечити створення матеріального резерв місцевого рівня в повному
обсязі згідно затвердженої номенклатури;
здійснити забезпечення в повному обсязі резерв засобів захисту органів
дихання (мобілізаційний резерв району);
провести відповідні роботи щодо знищення ВНП на території лісового
масиву СЛІП «Флора»;
проводити наглядово - кординаційну роботу щодо експлуатації об’єктів
ЖКГ району, які знаходяться в незадовільному стані водопостачання та
каналізаційних і очисних споруд м. Деражня;
рекомендувати забезпечити в повному обсязі від потреби пости РХС, які
створені на території району, та не забезпечені приладами виявлення
радіаційної небезпеки, небезпечних хімічних та бойових отруйних речовин;
розглянути можливість фінансування для проведення заходів з заміни
апаратури централізованого оповіщення П -164 на сучасні аналоги;
при можливості фінансування передбачити забезпечення на території
району достатньої кількості електросирен для передачі сигналу „УВАГА
ВСІМ”.
Відповідальні виконавці Відділ з питань цивільного захисту населення
райдержадміністрації.
1.3.3. Розвиток регіонального споживчого ринку
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
За 9 місяців 2012 року, збільшено виробництво джемів у 4 рази, молока
пастеризованого на 11,6%, масла вершкового жирністю до 85% на 6,5%, сирів
жирних – на 78,6%, продуктів кисломолочних на 12%, борошна на 8,3%, крупи
на 66,7%, мішків і пакетів на 31,3%, казеїну на 34,8%. Також збільшились
обсяги послуг з токарної обробки виробів металевих у 18 разів.Споживчий
ринок насичується товарами виробництва України, області та місцевих
виробників: Деражнянського молочного заводу, плодоконсервного заводу,
ТОВ «Сані Фуд Україна»,ТОВ «Деражня – млин», ПП «Торговий Дім
Пролісок».
В районі працює дві пекарні приватних підприємців. Все це сприяє
більш повному насиченню внутрішнього ринку продовольчими товарами.

Оборот роздрібної торгівлі в діючих цінах за 9 місяців 2012 року склав
30,1 млн. гривень. Очікується збільшення обсягів товарообороту до 34 млн.
гривень.
В районі працює 270 торгових точок і 21 підприємство громадського
харчування, більша половина яких належить приватним підприємцям.
Функціонує 8 фірмових магазинів.
Крім того повідомляємо, що ПП «Пекарня Ковальчука» проводить
реалізацію хлібобулочних виробів на недільному ринку, та виїзну торгівлю по
населених пунктах району згідно графіка.
Все більше приватних підприємців організовують торгівлю в
стаціонарних приміщеннях з відповідним оформленням торговельних залів та
благоустроєм прилеглої території. Це магазин «Ксена», «Діброва»,
«Роксолана», «Аваль», «Каштан», «Надія», «Ромашка», «Тетяна», «Люкс»,
«1000 дрібниць», «Господар», «Декос», «Меркурій», «Ольвія» «Капрізон»,
«Капітошка», «Побутова хімія», «Сини й дочки», «Риболов», «Свіжина»,
«Мясна лавка» та інші. Діють магазини по реалізації складно – побутової
техніки «Домашній клуб», «7 континент», канцтоварів – «Роден», «Офіс
центр», «Чайка», меблеві магазини «Домашній клуб», «7 континент», оптові
бази будівельних матеріалів, оптова база продовольчих товарів.
Працює 2 роздрібних ринки, які сприяють насиченню товарами ринку,
створенню робочих місць.
За 11 місяців 2012 року, обсяг реалізованих послуг склав 18,5 млн. грн.,
обсяг реалізованих послуг населенню в сумі 3,2 млн.гривень. Обсяг послуг на
одну особу за 11 місяців 2012 року становить 111,2 гривень.
Пріоритетні завдання на 2012рік
збільшення обсягів заготівель сільськогосподарської сировини, особливо
від населення, підвищення ефективності виробництва через більш повне
завантаження існуючих потужностей;
недопущення необґрунтованого росту цін;
підвищення вимог до якості сировини;
запобігання реалізації на регіональному споживчому ринку не якісних,
фальсифікованих товарів;
розширення надання побутових послуг в сільській місцевості.
Покращення благоустрою міста за рахунок облаштування прилеглої
території до магазинів, проведення поточних та капітальних ремонтів
приміщень торгових точок, проведення ремонту на недільному ринку.
Планується збільшення обороту роздрібної торгівлі на 5 відсотків.
Критерії, що свідчать про виконання завдань
збільшення обсягів роздрібного товарообороту та реалізованих послуг
населенню;
більш повне завантаження виробничих потужностей підприємств.
Відповідальні виконавці суб’єкти підприємницької діяльності району,
керівники промислових підприємств.
2. Економічний розвиток
2.1. Зростання ефективності використання потенціалу регіону

2.1.1 Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення
енергоефективності
З метою забезпечення безперебійного енергопостачання економіки та
населення, енергозбереження на території району впроваджується заходи,
передбачені Регіональною програмою підвищення енергоефективності
Хмельницькї області на 2011 – 2015 роки та «Програмою енергозбереження
для бюджетної сфери Деражнянського району на 2012 – 2015 роки».
Значна частка коштів підприємств та організацій виділяється на
здійснення модернізації та розширення виробництва, придбання сучасного
обладнання, впровадження енергозберігаючих заходів.
На початку 2012 року районною державною адміністрацією спільно з ДП
«Хмельницька обласна служба єдиного замовника» було розпочато роботу
пов’язану із залученням інвестицій та реалізацією цільових екологічних
проектів передбачених Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008
року №221. Суть справи полягає у реальних можливостях залучення
державних коштів на виконання робіт по енергозбереженню на об’єктах
соціально – культурної сфери району, а саме:
- утеплення фасадів та горищ будівель,
- заміну вікон і вхідних груп дверей.
До переліку закладів, які включені в даний проект ввійшло 5 установ, а
саме:
- Дошкільний навчальний заклад ясла – садок №1 в м. Деражня;
- Дошкільний навчальний заклад ясла – садок №4 в м. Деражня;
- Поліклініка Деражнянської ЦРЛ;
- ЗОШ №1;
- ЗОШ №1;
У першу чергу реалізації проекту увійшло три установи, вартість яких
склала 9,1 млн. гривень, та у 2012 році здійснюють роботи:
- ЗОШ №1 - на суму 2,2 млн. гривень;
- ЗОШ №3 - на суму 4,6 млн. гривень;
- поліклініка Деражнянської ЦРЛ - на суму 2,3 млн. гривень.
Загалом по даному проекту замінено 431вікно на енергозберігаючі, та
виконуються роботи по утепленню фасадів та дахів будівель.
Одночасно, з метою забезпечення соціального, економічного розвитку
шляхом спільного з місцевими громадами планування та прийняття рішень
спільним розпорядженням голови райдержадміністрації та районної ради
№120-рс від 22.03.2012р. створено Деражнянський Районний ресурсний центр
розвитку громад.
Проведено чотири засідання Форуму Місцевого розвитку Деражняського
району, на яких розглянуто та затверджено чотири мікропроекти організацій
громад, розроблені в рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду - 2», обговорено проблемні питання та стратегію по
допомозі у їх вирішенні.
«Капітальний ремонт Волоської ЗОШ І-ІІІст. в с. Волоське
Деражнянського району Хмельницької області».

«Капітальний ремонт Загінецької ЗОШ І-ІІ ст. в с. Загінці
Деражнянського району Хмельницької області»
«Енергозберігаючі заходи з вуличного освітлення с.Маниківці
Деражнянського району Хмельницької області»
«Енергозберігаючі заходи з вуличного освітлення с. Яблунівка
Деражнянського району Хмельницької області»
Крім того по Деражнянському
району до Державної цільової
економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки згідно
завдання 2, заходу 3- «Впровадження технологій, що передбачають
використання теплових насосів, електричного тепло акумуляційного обігріву
та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та
бюджетних установах» включено 9 об’єктів соціальної сфери.
В районній «Програмі енергозбереження для бюджетної сфери
Деражнянського району на 2012 – 2015 роки» сформований перелік об'єктів
комунальної власності, які визначені пріоритетними для запровадження
комплексних заходів з енергозбереження:
Дошкільний навчальний заклад №1 «Дзвіночок»;
Дошкільний навчальний заклад №4 «Журавлик»;
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. Стрілецького;
Деражнянський НВК, «ЗОШ І–ІІІ ступенів №2, гімназія»;
Деражнянський НВК, «ЗОШ І–ІІІ ступенів №3, ліцей»;
Яблунівська ЗОШ І – ІІІ ступенів;
Зяньковецька ЗОШ І – ІІІ ступенів;
Новосілецька ЗОШ І – ІІІ ступенів;
Радовецька ЗОШ І – ІІІ ступенів;
Центральна районна лікарня.
В загальному по району забезпечуються 100 - відсоткові розрахунки за
спожиті енергоносії.
Пріоритетні завдання на 2013 рік
забезпечення проведення розрахунків за спожиті енергоносії в повному
обсязі;
ефективне використання енергоресурсів;
впровадження
сертифікованих за
європейськими стандартами
виробництва, сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій, обладнання
та енергозберігаючих заходів.
Критерії, що свідчать про виконання завдань
економія бюджетних та власних коштів підприємств за рахунок
впровадження енергозберігаючих заходів, технологій;
економія енергоресурсів.
Відповідальні виконавці керівники бюджетних установ та
промислових підприємств району.
2.1.2. Модернізація промислово-технологічного потенціалу
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки

В районі працює понад 8 промислових підприємств, які входять до
основного кола звітуючих. Частка харчової промисловості у загальному
випуску галузей економіки становить майже 100 відсотків.
Деякі промислові підприємства району в 2012 році збільшили обсяги
виробництва продукції за рахунок впровадженняв нових технологічних
процесів,
виробництва
нових
видів
продукції,
впровадження
енергозберігаючих технологій. За підсумками січня-грудня 2012 року обсяги
промислового виробництва збільшилися у порівнянні з відповідним періодом
2011 року.
Найбільший ріст промислового виробництва за звітний період стався на
ДП «Деражнянський ПКЗ ОСС», ПрАТ «Деражнянський молочний завод»,
ВК «Лозівський інструментальний завод». Незважаючи на збільшення обсягів
виробництва продукції, виробничі потужності підприємств завантажені не на
повну потужність через низьку купівельну спроможність громадян та
відсутність постійного ринку збуту.
Сьогодні промисловість району сміливо виходить з продукцією не тільки на
ринки України, СНД але і далекого зарубіжжя.
Пріоритетні завдання та заходи на 2013 рік:
Регіональна політика у сфері використання промислово-технологічного
потенціалу спрямовуватиметься на підтримку позитивних тенденцій,
створених у попередніх роках. Розвиток та ефективне використання
промислово-технологічного потенціалу досягатиметься за рахунок:
у 2013 році:
створення умов для довгострокового кредитування реального сектору
економіки;
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів та послуг на
зовнішніх ринках збуту, нарощення їх експорту та створення умов для
імпортозаміщення, що сприятиме структурно-інноваційним змінам у
виробництві промислової продукції.
стимулювання зростання виробництва продукції харчової промисловості
та машинообробної;
сприяння стабільному виробництву сільськогосподарської продукції.
Критерії, що свідчать про виконання завдань
Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:
- приріст виробництва продукції промисловості.
- збільшення кількості підприємств, які сертифікували власну систему
якості на відповідність державному стандарту ISO 9001-2000.
- створення додаткових робочих місць
- збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів
Відповідальні виконавці: керівники промислових підприємств району.
2.1.3. Сприяння впровадженню інновацій
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
В 2012 році, промисловими підприємствами району планується
збільшення обсягів реалізації продукції власного виробництва за рахунок
впровадження новітніх технологій на підприємствах району. Зазначене дасть

змогу створити нові робочі місця, збільшити надходження до бюджетів всіх
рівнів.
На ПрАТ «Деражнянський молочний завод» в 2012 році обсяг
виробництва в діючих цінах склав 59,1 млн.грн, що становитиме 113,0 % до
попереднього року. Підприємство інвестує власні кошти у розвиток
виробництва, які розподіляються по таких основних напрямках: ремонт та
заміна обладнання, транспортних засобів, будівництво та реконструкція
виробничих та допоміжних приміщень. Загальний обсяг інвестицій в
поточному році склав 1,5 млн. гривень.
На ДП „Деражнянський плодоконсервний завод ОСС” протягом року
вироблено продукції на 8,2 млн.грн., частина якої буа відправлена на експорт
завдяки впровадженню в 2009 році нового технологічного процесу по
виробництву соків та консервів плодоовочевих, на якому виробляється
продукція в скло банку СКО ємністю 0,5; 1 та 3 літра, банку типу “Твіст Офф”
(під гвинт), та широкогорлу пляшку “Твіст Офф”.
Впровадження нового обладнання дало змогу підвищити продуктивність
праці, покращити товарний вигляд продукції, мати значну економію палива.
В 2012 році підприємство уклало угоду з польською фірмою «OSKOLA
Krzysztof Golebiowski» на поставку соків та консервів м’ясних на суму 30 тис.
750 доларів США.
По даному контракту вироблено та відвантажені на експорт 5 нових
видів соків.
Крім того з метою збільшення обсягів виробництва та реалізації нової
конкурентноспроможної продукції на підприємстві в 2010 році розроблено
інвестиційний проект «Створення виробництва м’ясних консервів та каш, а
також відкриття цеху з виробництва рибних консервів під торговою маркою
«Декос».
Виробничий кооператив «Лозівський інструментальний завод»,
поступово нарощує обсяги виробництва. Так у 2012 році на підприємстві
вироблено 19,6 тонни продукції, що в тоннах становить 107,7% до минулого
року.
З метою розширення асортименту, збільшення обсягів виробництва та
реалізації продукції на підприємстві розроблено та надано в головне
управління економіки для розміщення на сайті інвестиційний проект
«Оновлення основних фондів ВК «Лозівський інструментальний завод»».
Пріоритетні завдання на 2012 рік
недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі на
підприємствах;
створення 15 нових робочих місць;
впровадження на промислових підприємствах нових технологічних
процесів;
впровадження енергозберігаючих заходів;
розширення асортименту продукції; (ПрАТ «Деражнянський молочний
завод – виробництво йогуртів, для чого буде придбано спеціальне
обладнання,);
розширення ринків збуту продукції;

розпочати розробку і впровадження системи управління безпечністю
харчових продуктів НАССР;
виробництво нових видів продукції – 1
Критерії, що свідчать про виконання завдань
зростання обсягів виробництва на 5 %, в т.ч. по видах промислової
діяльності;
харчова промисловість- 5 % ;
зростання обсягів експорту промислової продукції 2%;
покращення
фінансових
результатів
діяльності
промислових
підприємств;
зменшення частки збиткових промислових підприємств;
підвищення завантаженості виробничих потужностей підприємств;
освоєння виробництва нових видів продукції;
підвищення продуктивності праці.
Відповідальні виконавці: керівники промислових підприємств району.
2.1.4. Розвиток агропромислового комплексу
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
Сільськогосподарськими підприємствами Деражнянського району за 11
місяців 2012 року було вироблено валової продукції на суму 189,2 млн.грн., що
на 33% більше ніж за аналогічний період 2011 року. Частка рослинництва
складає 92% - 175,2 млн. грн., а тваринництва – 8% - 14,0 млн. грн.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної
зайнятості за відповідний період становить 3066,3 , що проти минулого року
більше на 210 грн. Зросла також мінімальна заробітна плата до 1118 грн, проти
985 грн. в 2011 році.
Висока зношеність низькопродуктивної сільськогосподарської техніки,
веде до спрощення технології виробництва, і як наслідок, зменшення
урожайності полів і продуктивності тваринництва, що у свою чергу, збільшує
собівартість продукції .
Зменшення частки продукції тваринництва, призводить до виснаження
ґрунтів, через недостатність органічних добрив.
Таким чином, важливим кроком соціально-економічного розвитку є
розвиток сільських територій, та територій навколо міст району, за рахунок
дотацій обласного та районного бюджетів, шляхом створення нових
сільськогосподарських підприємств та розширення існуючих, впровадження
високопродуктивних технологій вирощування сільськогосподарських культур
та збільшення кормової бази.
Пріоритетні завдання та заходи на 2013 рік:
подальше підвищення продуктивності праці та рівня заробітної плати;
нарощування виробництва сільськогосподарської продукції;
збільшення частки продукції тваринництва;
збільшення частки сільського населення;
оновлення матеріально-технічної бази;
створення нових ринків збуту сільськогосподарської продукції;

впровадження нових високопродуктивних технологій виробництва в
галузях тваринництва та рослинництва;
створення сприятливих умов для розширення сфери зайнятості
сільського населення, активізації приватної ініціативи та підприємництва на
селі;
сприяння розвитку особистих селянських господарств, формування на їх
основі сімейних ферм;
забезпечення дорадчого супроводу суб’єктів господарської діяльності,
що проводять діяльність у сільській місцевості.
Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів:
збільшення виробництва валової продукції сільського господарства у
2013 р. до5%;
збільшення мінімальної та середньомісячної заробітної плати
працівників сільського господарства:
а) мінімальної заробітної плати до 1230 грн.;
б) середньомісячної заробітної плати до 3400 грн.;
збільшення обсягів реалізації сільськогосподарської продукції;
створення нових робочих місць 20-30 од. за рік, та збереження існуючих;
зростання доходів населення на 3 -5 % за рахунок збільшення обсягів
виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення рівня заробітної
плати, проведених розрахунків за договорами оренди землі і майна;
проведення навчальних семінарів два в рік , та ведення консультативно
– дорадчих послуг сільгосптоваровиробникам та сільському населенню.
Відповідальні виконавці: керівники агроформувань району
2.1.5. «Зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання»
Аналіз стану та тенденції розвитку сфери економічної діяльності
(території) за 2011 - 2012 роки.
В районі працює 11 промислових підприємств, які входять до основного
кола звітуючих одиниць. Частина підприємств району в поточному році
збільшили обсяги виробництва продукції за рахунок впровадження нових
технологічних процесів, виробництва нових видів продукції, впровадження
енергозберігаючих технологій. За підсумками січня-вересня 2012 року загалом
обсяги промислового виробництва збільшилися у порівнянні до відповідного
періоду 2011 року. Разом з тим, найбільший ріст промислового виробництва в
грошовому еквіваленті за звітний період становить на:
ПрАТ «Деражнянський молочний завод» - (107,7%, або 2786 тис.
гривень);
МПД ДП «Маниковецький спиртзавод» - (116,7%, або 1100,4
тис.гривень);
ТОВ «Тайстра – К» - (116,2%, або 342,6 тис.гривень);
ПП «Євгенія» - (268,4%, або 135,7 тис.гривень).
Незважаючи на збільшення обсягів виробництва продукції, виробничі
потужності підприємств завантажені не на повну силу у зв’язку з низькою
купівельноюспроможністю громадян та відсутністю постійного ринку збуту.

Сьогодні промисловість району сміливо виходить з продукцією не тільки
на ринки України, СНД ,але і далекого зарубіжжя.
Крім того, протягом звітного періоду поточного року в районі створені
три нових підприємства:
с.Підлісне – швейний цех (на етапі вводу в експлуатацію);
с.Кориченці – птахофабрика «Подільський край -2012» (проводяться
будівельні роботи);
м. Деражня ТОВ «Санні Фуд Україна» - завод з виробництва круп
(введено в експлуатацію). Сума капітальних інвестицій на будівництво та
забезпечення виробничим обладнанням крупозаводу склала за звітний період
2012 року – 2060 тисяч гривень.
На ПрАТ «Деражнянський молочний завод» очікується в 2012 році
обсяг виробництва в діючих цінах 55,7 млн.грн, що становитиме 106,6 % до
минулого року. Підприємство інвестує власні кошти у розвиток виробництва,
які розподіляються по таких основних напрямках:
будівництво та реконструкція виробничих та допоміжних приміщень;
ремонт та заміна обладнання.
Загальний обсяг інвестицій в поточному році склав 800,0 тисяч гривень.
В 2011 році освоєно випуск нового виду продукції - твердого сиру
«Пошехонський»,
розпочато розфасовку масла солодко вершкового
«Селянське 73%» у фольгу вагою 200 грамів. Крім того, у 2011 році розпочали
відправку на експорт продукції власного виробництва, і обсяг виручки від
експортних операцій в загальному обсязі склав 16,2%.
На ДП „Деражнянський плодоконсервний завод ОСС” протягом року
очікується виробити продукції на 10,0 млн.грн., що на 1,3 млн. гривень менше
попереднього року.
Зменшення обсягів виробництва відбулося за рахунок зменшення
обсягів реалізації продукції, в т.ч. на експорт через зменшення обсягів
поставок продукції.
Для запровадження нових технологічних процесів, залучення інвестицій,
виробництва інноваційних видів продукції підприємства району розробили
інвестиційні проекти «Створення виробництва м’ясних консервів та каш, а
також відкриття цеху з виробництва рибних консервів під торговою маркою
«Декос»» та «Оновлення основних фондів
ВК «Лозівський
інструментальний завод»».
Пріоритетні завдання на 2013рік
Створення сприятливих умов для розвитку виробництва, модернізації
виробничих процесів, впровадження наукомістких енергозберігаючих
технологій та сучасних систем якості товарів, робіт, і послуг шляхом:
збільшення кількості підприємств, які сертифікували власну систему
управління якості на відповідність державному стандарту ISO 9001-2001,
особливо підприємств, що експортують продукцію;
впровадження
сертифікованих за
європейськими стандартами
виробництв, сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій та
обладнання;

залучення промислових підприємств до участі у виставкових заходах, які
проводяться в Україні та за її межами;
залучення промислових підприємств до участі у заходах з
перепідготовки управлінських кадрів «Українська ініціатива»;
на ПрАТ «Деражнянський молочний завод» закупити новий
масловиготовлювач в масло цех та рефрижераторний контейнер для зберігання
масла;
на ДП «Деражнянський плодоконсервний завод ОСС» закупити лінію з
виробництва м’ясних консервів та каш в жерстяну банку.
Критерії, що свідчать про виконання завдань
Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:
приріст виробництва та реалізації продукції як на території України, так і
за її межами;
розширення ринків збуту продукції власного виробництва;
розвиток партнерства з іноземними підприємствами для реалізації
важливих інвестиційних проектів у сфері модернізації виробництва,
впровадження енергозберігаючих технологій, шляхом вирішення питань
реалізації інвестиційних проектів;
збільшення кількості підприємств, які сертифікували власну систему
якості на відповідність державному стандарту ISO 9001-2000;
за рахунок впровадження нових технологічних процесів, введення в дію
нових промислових підприємств будуть додатково створені робочі місця;
збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів.
Відповідальні виконавці
керівники промислових підприємств;
спеціалісти управління економіки райдержадміністрації.
2.2. Удосконалення інфраструктури
2.2.1. Розвиток транспортної інфраструктури, зв’язку та
інформаційних технологій
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
Ефективне функціонування галузей транспорту та зв’язку є необхідною
умовою для забезпечення якості життя населення.
Протягом 2012 року пасажирськими перевезеннями охоплено 496,6
тисяч осіб, що становить 92,4% до попереднього року.
Пасажирооборотт за 2012 рік склав 8,4 млн. пасажиро-кілометрів, що
становить 92,5% до попереднього року.
Пріоритетні завдання та заходи на 2013 рік
Основними пріоритетними завданнями на 2013 рік в напрямі
модернізації транспортної інфраструктури, розвитку зв’язку та інформаційних
технологій стануть:
повне задоволення потреб населення автотранспортом загального
користування та забезпечення населених пунктів району регулярним
автобусним сполученням шляхом проведення оновлення основних виробничих
фондів суб’єктів підприємницької діяльності з перевезень, насамперед
рухомого складу;

зменшення кількості автобусів, термін експлуатації яких перевищує 10
років, недопущення переобладнаних з вантажних для перевезення пасажирів;
поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і
мостів шляхом забезпечення збільшення фінансування та їх ефективного
використання;
ініціювати до Хмельницької дирекції УДПЗ «Укрпошта» щодо
покращення якості обслуговування шляхом продовження роботи з приведення
мережі об’єктів поштового зв’язку до нормативів розвитку та розміщення у
сільській місцевості, електронні повідомлення, “Власна марка” та
впровадження нової послуги “Посткросінг”; нарощування обсягів послуги
“Кур’єрська доставка” (планується приріст доходів на 38%), “Реалізація
електронних ваучерів” (на 8%), замовлень “Товари поштою” продукції
наступних компаній: “Укркаталогу”, ТОВ “Новатіс”, Magnet Blanch Porte
(CEMОD), Bon Prix, Cellbes AB, Delser (OTTO, 3Suisses), LaRedoute, Siehan
(Witt International); технічного переоснащення об’єктів поштового зв’язку.
Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів:
зростання обсягів вантажних та пасажирських перевезень;
утримання та будівництво нових автомобільних доріг;
збільшення кількості споживачів та обсягів послуг зв’язку;
збільшення обсягів пріоритетних поштових відправлень на 10%;
збереження досягнутого рівня обсягів поштових відправлень у 2011 році.
Відповідальні виконавці перевізники району
2.2.2.Розвиток туризму
Аналіз стан та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
У Деражнянському районі нараховується 190 пам’яток та об’єктів
культурної спадщини. Із них 111 – занесені до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України:
- 34 пам’ятки та об’єкти археології: 19 пам’яток археології, 15 об’єктів
археології;
- 71 пам’ятка та об’єкт історії: 49 пам’ятки історії, 22 об’єкта історії;
- 4 пам’ятки монументального мистецтва;
- 2 об’єкти монументального мистецтва.
З метою відродження, збереження та охорони культурної спадщини, в
районі проводиться робота щодо укладення охоронних договорів на всі
пам’ятки і об’єкти історії, культури та археології між органами місцевого
самоврядування та Хмельницьким відділом охорони пам'яток історії та
культури.
На 7 об’єктах археології ведуться підготовчі роботи щодо
встановлення охоронних меж для укладення охоронних договорів. 24
нововиявлених пам'яток та об’єктів архітектури району запропоновані для
внесення до Державного реєстру і надання їм пам'яткоохоронного статусу. Це
дасть можливість забезпечити охорону та відновлення пам'яток.
Залишається актуальним для району питання збереження та розвитку
палацово-паркових комплексів. Привертають увагу, зокрема, маєткові
комплекси: Колонна-Чесновського, (кін. ХІХ – поч. ХХ ст. - с. Божиківці),
Роллє (кін.ХІХ ст.. – с.Гришки), Загінецький парк (ХІХ ст.), Новицького, (др.

пол. ХІХ ст. - с.Слобідка-Шелехівська), Вакарів (ХІХ ст. - с.СлобідкаШелехівська). З цих комплексів музеєфіковано лише останній, в якому
міститься меморіальний музей А. Ахматової. Інший маєток (Новицьких) в
Слобідці-Шелехівській – стоїть пусткою та поволі руйнується. Подібна
ситуація у с. Гришки. У Божиківцях маєток зайнятий школою, що принаймні
гарантує його збереження. Загінецький парк хоча й віднесений до заповідних
об’єктів, але перебуває у не найкращому стані.
Пріоритетні завдання та заходи на 2013 рік
реклама туристичних продуктів району;
Основні потенційні можливості розвитку історичного, культурного та
рекреаційного туризму району пов’язані з її історичним та архітектурним
спадком. Існує ряд об’єктів та місць, які досі не використовувалися як
туристичні. Для того, щоб підготувати для реалізації плану оптимального
використання туристичного потенціалу району, важливо;
створити туристично-інформаційний центр, функцією якого буде
популяризація та аналіз діяльності, пов’язаної з туризмом, що забезпечить
управління туристичною пропозицією району;
скласти опис важливих історичних, культурних та рекреаційних ресурсів
і на його основі планувати заходи з оптимізації використання туристичного
потенціалу району. Ця інформація буде використана при розподілі
фінансування (з районного і місцевого бюджетів, від донорів та інвесторів) і
визначенні пріоритетів у розвитку туризму.
Критерії, що свідчать про виконання завдань
збільшення надходжень до місцевих бюджетів;
розвиток послуг на селі;
створення нових робочих місць.
Відповідальні виконавці органи місцевого самоврядування, відділ
культури, національностей та релігій райдержадміністрації районний центр
зайнятості, райдержадміністрація.
2.2.3.Розвиток будівництва та забезпечення населення доступним
житлом
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
Максимальне спрощення дозвільних процедур у будівництві та
створення сприятливих умов для ведення бізнесу.
Зазначене значною мірою сприяє темпам та кількісним показникам у
будівництві, а особливо індивідуальному забудовнику, показник введення в
експлуатацію житла якого відіграє не аби яку роль у показниках соціальноекономічного розвитку району в цілому.
Проте мають місце чинники, що стримують розвиток містобудівної та
промислової галузей економіки, як на місцях так і на загальнодержавному
рівні. Статтями 11-24 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» значну увагу приділено розробці містобудівної документації.
Відповідно до Закону з 01.01.2012 року у разі відсутності планів зонування або
детальних планів територій передача (надання) земельних ділянок із земель
державної або комунальної власності у власність або користування фізичним

та юридичним особам для містобудівних забороняється, отже без
містобудівної документації буде призупинений процес будівництва.
На цей час стан забезпечення мiстобудiвною документацiєю населених
пунктів та територій в межах Деражнянського району залишається достатньо
складним. При нормативному розрахунковому терміні мiстобудiвної
документацiї 20-25 років переважна більшість її розроблена понад 30 років
тому, тобто морально застаріла та потребує оновлення або нового
розроблення.
Станом на 01.01.2011 року, з 62 населених пунктів району 49 мають
генеральні плани, в тому числі з 59 сільських населених пунктів – 44, з яких у
40 - розрахункові терміни реалізації завершилися, а у 14 населених пунктах
(так звані „неперспективні”) генплани раніше не розроблялися. Генеральний
план міста Деражня потребує першочергового коригування або нового
розроблення, решта – коригування в найближчій перспективі. Зокрема,
потребують термінового розроблення генеральні плани: м. Деражня, смт.
Вовковинці, смт. Лозове, с. Копачівка , с. Галузинці, с. Шпичинці, с.
Теперівка, с. Богданівці, с. Нижнє, с. Кальня. Раніше розроблена схема
планування територій району також потребує оновлення, або ж нової
розробки.
Пріоритетні завдання на 2013 та подальші роки
В сучасних умовах зростає роль планування територій як ефективного
засобу державного регулювання її використання, яке забезпечує
взаємоузгодження в цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави,
центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць.
Виходячи із зазначеного, стратегічними перед органами місцевого
самоврядування,
а
також
спеціально
уповноваженими
органами
містобудування та архітектури на місцях мають стати наступні завдання:
Перейменування схем планування територій сільських рад;
Розробки місцевих правил забудови;
Розробки програм з виготовлення містобудівної документації (схеми
планування районів, історико-архітектурні опорні плани, генеральні плани (з
зонуванням) міст, селищ та сіл, а також подальше їх затвердження);
Створення служб містобудівного кадастру на місцях.
З метою поетапного та виваженого вирішення даних питань в межах
району, а
також в цілях підвищення конкурентоспроможності
Деражнянського району, зростання рівня і якості життя розроблено проект
Комплексної програми забезпечення містобудівною документацією несених
пунктів Деражнянського району на 2012-2016 роки. Основна мета програми своєчасне забезпечення населених пунктів та територій Деражнянського
району містобудівною документацією, завданнями якої є:
обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів
використання територій;
урахування державних, громадських i приватних iнтересiв пiд час
планування, забудови та iншого використання територiй;
обгрунтування розподiлу земель за цiльовим призначенням та
використання територiй для мiстобудiвних потреб;

забезпечення рацiонального розселення i визначення напрямiв сталого
розвитку населених пунктiв;
визначення i рацiональне розташування територiй житлової та
громадської забудови, промислових, рекреацiйних, природоохоронних,
оздоровчих, iсторико-культурних та iнших територiй i об'єктiв;
обгрунтування та встановлення режиму рацiонального використання
земель та забудови територiй, на яких передбачена перспективна мiстобудiвна
дiяльнiсть;
визначення, вилучення (викуп) i надання земельних дiлянок для
мiстобудiвних потреб на основi мiстобудiвної документацiї в межах,
визначених законом;
визначення територiй, що мають особливу екологiчну, наукову,
естетичну, iсторико-культурну цiннiсть, встановлення передбачених
законодавством обмежень на їх планування, забудову та iнше використання;
охорона довкiлля та рацiональне використання природних ресурсiв;
регулювання забудови населених пунктiв та iнших територiй.
Виконання Програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за
дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері
містобудування, регулюванням забудови та використанням територій
населених пунктів, врахуванням державних, громадських та приватних
інтересів під час забудови територій на місцевому рівні.
Всього на розроблення та оновлення містобудівної документації з
планування населених пунктів та територій Деражнянського району до 2016
року в місцевих бюджетах необхідно передбачити 1964,778 тис. гривень.
Критерії, що свідчать про виконання завдань
розроблена на сучасному рівні містобудівна документація (схема
планування району, генеральні плани населених пунктів).
Покращення інвестиційного клімату в районі сприятиме впровадженню
інвестиційних проектів з будівництва нових потужностей підприємств різних
галузей, закладів соціально-культурного призначення, що, в свою чергу,
сприятиме забезпеченню достатніми обсягами робіт підприємств галузі
будівництва та виробництва будівельних матеріалів.
Відповідальні
виконавці
відділ
регіонального
розвитку,
містобудування та архітектури райдержадміністрації
2.2.4. Реформування житлово-комунального господарства
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
Житлово-комунальне господарство Деражнянського району – це сфера
господарського комплексу, підприємства якого надають послуги
з
водопостачання, водовідведення, обслуговування внутрішньобудинкових
мереж, санітарна очистка та вивезення відходів, утримання житла. Чисельність
працюючих у галузі 82 чоловіки.
В районі 125 житлових будинків, з яких 9 – об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків; 29,4 км - водопровідних мереж та 35.8 кмканалізаційних мереж.

62% жителів міста та 21% 2-х селищ користуються централізованим
водопостачанням.
Проектна потужність всього водопровідного комплексу району становить
0,36 млн.м3 в рік, а фактичний обсяг виробництва питної води становить 0,28
млн.м3 в рік.
На території району діють спеціалізовані підприємства, що здійснюють
збирання, утилізацію і видалення твердих побутових відходів. Місто Деражня
– Деражнянська ЖЕК№1, смт.Лозове – КП «Лозове комун сервіс»,
смт.Вовковинці КП «Комунсервіс», якими щорічно вивозиться на
сміттєзвалища близько 10 тис.тонн твердих побутових відходів.
Проте, сьогодні в житлово-комунальному господарстві району є багато
проблем, що потребують негайного вирішення. Для цього необхідно провести
реконструкцію і капітальні ремонти мереж водопостачання і водовідведення
міста, каналізаційних насосних станцій та артсвердловин.
У незадовільному стані знаходяться покрівлі багатоквартирних
житлових будинків. Так термін експлуатації покрівель з м’яких рулонних
матеріалів складає 10-15 років, а більшість будинків експлуатується вже
більше 20-ти років, а покрівель з азбестоцементних листів 30 років, а
експлуатуються вони без проведення капітальних ремонтів понад 30 років.
Потребують ремонтів вулиці та дороги комунальної власності.
Пріорітетні завдання на 2013 рік
забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житловокомунального господарства, підвищення якості житлово-комунальних послуг
для населення;
технічне
переоснащення
житлово-комунального
господарства,
скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних
ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг.
Критерії, що свідчать про виконання завдань
зниження рівня заборгованості у галузі житлово-комунального
господарства шляхом реалізації програми забезпечення споживачів
лічильниками води, електроенергії, тепла і газу;
створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних
послуг
шляхом
збільшення
кількості
об’єднань
співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ), розвитку приватних ЖЕКів і керуючих
компаній, залучення приватних компаній через механізм державно-приватного
партнерства.
Відповідальні виконавці відділ житлово – комунального господарства
райдержадміністрації, міська рада, ЖЕК №1.
3. Підвищення конкурентоспроможності району
3.1. Сприятливе бізнес-середовище
3.1.1. Дерегулювання підприємницької діяльності
Одним із пріоритетних напрямів регуляторної політики та розвитку
підприємництва є подальше суттєве зменшення адміністративних бар’єрів на
шляху
розвитку
підприємництва.
Буде
докладено
зусиль
та
реалізовуватимуться завдання щодо створення сприятливих умов для ведення

бізнесу, що передбачає:
суттєве спрощення процедур отримання документів дозвільного
характеру для здійснення господарської діяльності або видів господарської
діяльності;
подальше зменшення втручання органів державного нагляду (контролю)
у діяльність суб’єктів підприємницької діяльності;
Пріорітетні завдання на 2013 рік
перехід від здійснення прямого державного нагляду (контролю) до
профілактики і запобігання порушенням.
Критерії, що свідчать про виконання завдань
зменшення тиску контролюючих органів на діяльність суб’єктів
підприємницької діяльності
Відповідальні виконавці органи місцевого самоврядування, дозвільні
та контролюючі органи.
3.1.2. Сприяння розвитку підприємництва, удосконалення співпраці
у форматі соціального партнерства
Аналіз стану та тенденції розвитку сфери економічної діяльності
за 2011 рік
Малими підприємствами в 2010 році реалізовано продукції (робіт,
послуг) на суму 59,6 млн. грн., в 2011році, очікується реалізувати продукції
на суму 65,0 млн. грн., що становитиме 109 % до аналогічного періоду 2010
року. Прогноз реалізації продукції на 2012 рік малими підприємствами
очікується в сумі 70,0 млн. грн., що становить 107,7 % проти 2011 року. Частка
малого підприємництва у загальних обсягах реалізованої продукції в 2010 році
складала 33,2 %, до кінця 2011 року очікується - 40,0 відсотків. У сфері
бізнесу за 2010 рік, створено 327 нових робочих місць, за 2011 рік очікується
створити 290 нових робочих місць, що складає 89 % до 2010 року. Прогноз на
2012 рік становить 180 нових робочих місць, що складає 62 % до 2011року.
Продовжується оптимізація дозвільних процедур для започаткування та
ведення бізнесу. При райдержадміністрації. Станом на 01.01.2013 року,
дозвільний центр видав 320 дозволів.
Інформації щодо проблемних питань розвитку малого підприємництва та
регуляторної політики постійно висвітлюється в засобах масової інформації.
Проводяться систематичні консультації з суб’єктами малого підприємництва,
громадянами в процесі розробки регуляторних актів, також щомісячно
проводяться засідання координаційних рад з питань розвитку підприємництва.
Пріоритетні завдання на 2013 рік
забезпечення видачі місцевими дозвільними центрами повного переліку
документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності;
створення нових робочих місць;
забезпечення діяльності «єдиного вікна»;
недопущення прийняття регуляторних актів, які б погіршували
становище підприємців та негативно впливали на ринкове середовище;
сприяння розвитку молодіжного підприємництва;

активізація та підвищення ефективності роботи ради підприємців та
місцевої торговельної ради підприємців;
сприяння залученню зовнішніх та внутрішніх інвестицій для розвитку
малих та середніх підприємств.
Критерії, що свідчать про виконання завдань
збільшення кількості діючих малих підприємств;
зростання частки малого підприємництва
у загальному обсязі
виробленої продукції;
зростання надходжень коштів до бюджетів всіх рівнів.
Відповідальні виконавці органи місцевого самоврядування, дозвільні
та контролюючі органи.
3.1.3. Ефективне використання державної та комунальної власності
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
На території Деражнянського району розташовані два підприємства
державного сектору економіки, які перебувають у сфері управління
центральних органів влади та обласної державної адміністрації, суб’єкти
господарювання з корпоративними правами держави у статутному капіталі – в
регіональному відділенні управління Фонду державного майна України. А
також шість комунальних підприємств, які перебувають у сфері управління
органів місцевого самоврядування.
Чистий прибуток підприємств житлово-комунального господарства за
2012 рік склав 6,9 тис.грн. (МП «Надія»), що на 3,0 тис. грн. менше до
попереднього року. Збиток підприємств житлово-комунального господарства в
2011 році становив 19,4 тис. грн. (КП «Міськводоканал») і збільшився до
попереднього року на 96,6 тис. гривень.
Пріоритетні завдання на 2013 рік
Поступове доведення частки комунального сектору економіки до
економічно доцільного рівня та забезпечення ефективного управління
комунальною власністю передбачає виконання таких завдань:
забезпечення дієвого контролю за діяльністю об’єктів комунальної
власності шляхом приведення у відповідність до вимог чинного законодавства
установчих документів та контрактів з керівниками об’єктів спільної власності
територіальних громад;
проведення моніторингу чисельності штатних працівників підприємств,
організацій установ з метою її оптимізації;
забезпечення збільшення надходжень до бюджетів шляхом проведення
аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та
установ, затвердження фінансових планів госпрозрахункових підприємств
комунальної власності, недопущення наявності збиткових госпрозрахункових
підприємств та простроченої заборгованості з виплати заробітної плати
працюючим, проведення балансових комісій з підведення підсумків
фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ;
забезпечення утримання, збереження та ведення обліку майна об’єктів
спільної власності територіальних громад шляхом завершення планової
інвентаризації майна, оформлення документів, підтверджуючих право

власності на майно, що перебуває у спільній власності територіальних громад,
оформлення державних актів на право постійного користування землею;
забезпечення ефективного використання вільних площ об’єктів спільної
власності територіальних громад через надання вільних площ в оренду,
виключно за умовами конкурсу, відповідно до затвердженого Порядку,
встановлення економічно обґрунтованих розмірів орендної плати, здійснення
контролю за надходженням коштів від оренди майна до районного бюджету у
повному обсязі;
забезпечення надходження коштів від приватизації об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ та міста до районного бюджету
через здійснення контролю за виконанням заходів Програми приватизації
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Хмельницької області на 2011-2015 роки, забезпечення прозорості процесу
приватизації, здійснення контролю за своєчасним надходженням коштів у
повному обсязі до обласного бюджету від приватизації об’єктів.
Критерії, що свідчать про виконання завдань
прибуткова діяльність підприємств комунальної сфери та надходження
платежів до бюджетів усіх рівнів;
збільшення надходжень до бюджету від оренди майна на 3,0%;
Відповідальні виконавці міська рада, Лозівська селищна рада,
міськводоканал.

3.2. Регіон привабливий для інвесторів
3.2.1. Збільшення капіталовкладень у розвиток регіону
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
Період 2011-2012 років характеризується збільшенням виконання
будівельних робіт, а як наслідок і зростанням показника введення в
експлуатацію об’єктів нерухомості. В поточному році (станом на 01.10.2012р.)
введено в експлуатацію 4 об’єкти сільськогосподарського та промислового
призначення загальною площею понад 3000 кв.м., де створені нові робочі
місця та налагоджене стале виробництво. Динамічно зростають і площі
введення індивідуальних житлових будинків, так станом на 01.10.2012 року
вже прийнято в експлуатацію 1200 кв.м індивідуального житла, в процесі
прийому в експлуатацію ще близько 1500 кв.м.. Позитивно виглядає
порівняння показників введення в експлуатацію газових мереж, 2011рік - 30,5
км, 2012рік – 33,6 кілометрів мереж.
Незважаючи на видимі позитивні зрушення у галузі існують деякі
чинники що стримують її сталий розвиток. Основними із них є :
складності, що виникають при оформленні правовстановлюючих
документів на землю, причинно-наслідком чому стає загальмовування початку
виконання будівельних робіт забудовниками;
часті внесення змін у нормативно-правову документацію по
будівництву, зміна структури дозвільних процедур, що ускладнює та
протерміновує виконання робіт забудовниками;

загальноекономічна ситуація, а також внутрішньогосподарська
діяльність організацій забудовників, що часто змішує їх консервувати, або
тимчасово припиняти роботи на об’єктах будівництва. (як приклад: проект
«Будівництво 60-ти квартирного житлового будинку по ву.Заводська,1Г в
м.Деражня Хмельницької області» де введено в експлуатацію І-шу чергу (30
квартир) і незавершеною залишається ІІ-га черга (30 квартир).
Пріоритетні завдання та заходи на 2013 рік:
покращення системи соціальних закладів та установ (будівництво
дитячого садка в с.Літки;
реконструкція нежитлової будівлі під дільничну лікарню в
смт.Вовковинці;
будівництво інфекційного відділення Деражнянської ЦРЛ);
будівництво доступного житла (добудова багатоквартирного житлового
будинку по вул.Заводська,1Г в м.Деражня);
впровадження заходів з енергозбереження на об’єктах соціальнокультурної сфери (дит.садки, школи, ФАПи, амбулаторії та лікарні);
налагодження транспортної інфраструктури району (будівництво
автодороги Лозове-Марківка, завершення будівництва транспортного
сполучення Вовковинці-Бар, реконструкція вуличних мереж міста Деражня);
приведення у відповідність об’єктів житлово-комунального господарства
(реконструкція каналізаційних мереж, реконструкція артезіанських свердловин
та ін..).
Реалізація вище перелічених проектів сприятиме підвищенню
інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності району завдяки
ефективному використанню наявного економічного потенціалу, створенню
нових перспектив розвитку залучення інвестицій, ефективного використання
промислово-технічного потенціалу району, створенню нових робочих місць.
Критерії, що свідчать про виконання завдань
Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:
введення в дію закладів освіти, охорони здоров’я, доступного житла,
будівництво та капітальний ремонт доріг, реконструкція каналізаційних мереж
дасть змогу покращити умови соціально – побутового обслуговування
населення;
впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних установах району
дасть змогу економити бюджетні кошти;
Відповідальні виконавці
керівники промислових підприємств;
спеціалісти управління економіки райдержадміністрації.
3.2.2. Створення умов для залучення ефективних іноземних
інвестицій
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
Створення нових підприємств та відновлення, тих які припинили
виробничу діяльність потребує чималих капіталовкладень, тому в умовах
обмеженого обсягу власних коштів залучення іноземних інвестицій
у
розвиток економіки району набуває важливого значення.

В районі працює підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Герром
Інвест - Україна». Статутний фонд даного підприємства на 100% складається з
прямих іноземних інвестицій. Усі прибутки від діяльності даного підприємства
залишаються в Україні і використовуються для розширеного відтворення
діяльності підприємства. Співпраця з закордонними інвесторами дає змогу
переймати новий досвід ведення бізнесу та запровадження нових ефективних
технологій в виробництво продукції.
Пріоритетні завдання та заходи на 2013 рік
розвиток партнерства з іноземними підприємствами для реалізації
важливих інвестиційних проектів у сфері модернізації виробництва,
впровадження енергозберігаючих технологій, шляхом вирішення питань
реалізації інвестиційних проектів;
стимулювання процесу залучення інвестицій в економіку шляхом
представлення інвестиційних об’єктів, які можуть бути запропоновані
інвесторам для реалізації інвестиційних проектів; здійснення пошуку
інвесторів спільно з власниками об’єктів;
удосконалення системи інформаційного забезпечення інвестиційної
діяльності шляхом налагодження постійного контакту з суб’єктами
господарської діяльності з метою вивчення їх потенційних виробничих,
ресурсних, економічних можливостей та потреб у залученні інвестицій;,
постійне оновлення інформації про інвестиційний потенціал району на вебсайті райдержадміністрації; інформаційна та практична допомога суб’єктам
господарювання у залученні додаткового фінансування інвестиційних
проектів, сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної
технічної допомоги, міжнародного співробітництва, надання юридичної та
консультативної допомоги з питань започаткування та провадження
інвестиційної діяльності;
покращення інвестиційного іміджу шляхом участі та представленні
інвестиційного потенціалу на
інвестиційних форумах,
виставках,
конференціях, інших заходах міжнародного характеру; використання
потенціалу міжрегіонального співробітництва для економічного піднесення
району, організація та проведення ділових зустрічей за участю представників
зарубіжних країн та керівників підприємств району.
Критерії, що свідчать про виконання завдань
збільшити обсяги залучення іноземних інвестицій в економіку району;
розвиток виробничої інфраструктури району;
створення нових робочих місць;
оновлення та модернізація асортименту продукції;
раціональне використання природніх ресурсів;
перейняття іноземного досвіду;
виведення продукції на міжнародні ринки.
Відповідальні виконавці
керівники промислових підприємств;
спеціалісти управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації.

3.3. Нові партнери, нові можливості
3.3.1. Забезпечення позитивного іміджу та впізнаваності району
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
З метою поширення інформації про район, залучення туристів,
інвесторів, в тому числі іноземних управлінням економіки щорічно до
обласної державної адміністрації направляються презентаційні матеріали, для
подальшої презентації на різноманітних виставково – ярмаркових заходах, в
тому числі міжнародних. Серед представлених презентаційних матеріалів є:
фотоальбом "Деражнянщина древня, вічна і юна";
книга "Історичні пам’ятки Деражнянщини";
диск Фільм "Його слід на землі" про доктора філологічних наук,
письменника, відомого публіциста, вихідця з с.Божиківці Д.Прилюка;
диск Фільм "Славетний син Подільського краю" присвячений 70-річчю
доктора медичних наук, заслуженого діяча науки і техніки , вихідця з
с.Волоське І.С.Зозулі;
диск Фільм "Село – його доля і життя", присвячений 60-річчю від дня
народження заслуженого працівника с/г, директора СТОВ с.Копачівка
С.В.Шаповалова;
буклет "Деражнянщина туристична";
буклет"Літературно-меморіальний музей Анни Ахматової в с.СлобідкаШелехівська".
Крім того надаються презентаційні матеріали промислових підприємств
району з переліком продукції, яка виробляється на даних підприємствах, та як
додаток до інвестиційного паспорту району подані інвестиційні проекти
підприємств для розміщення на офіційному веб – сайті обласної державної
адміністрації, надано перелік підприємств, які реалізують продукцію власного
виробництва за кордон для включення до Каталогу експортного потенціалу
області,.
Пріоритетні завдання та заходи на 2013 рік
сформування сприятливих умов для популяризація вітчизняної книги
українською мовою;
забезпечення повноцінного функціонування мережі бібліотек;
забезпечення оновлення фондів публічних бібліотек відповідно до
культурних, інформаційних та пізнавальних потреб громадян;
забезпечення оновлення презентаційних матеріалів, для розміщення на
офіційному веб – сайті обласної та районної державних адміністрацій.
Критерії, що свідчать про виконання завдань
участь у міжнародних проектах у сфері охорони культурної спадщини,
підготовки пропозицій щодо внесення нових об’єктів України до Списку
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
проведення робіт з розроблення історико-архітектурних опорних планів
історичних місць;

Відповідальні виконавці: Органи місцевого самоврядування, відділ
культури, управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та
туризму.

3.3.2. Розвиток та поглиблення міжнародної та міжрегіональної
співпраці
Аналіз стану та тенденції розвитку за 2011-2012 роки
Протягом останніх років проводилася активна робота, спрямована на
укладення міжрегіональних угод про торговельно-економічне співробітництво
з регіонами іноземних держав, вживались заходи щодо виконання в районі
державних цільових програм, інформування громадськості з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки,
прийнято участь у різноманітних міжнародних конференціях, семінарах,
виставках.
Важливий акцент у питанні розвитку міжнародного співробітництва та
європейської інтеграції зроблено на нарощування експортного потенціалу
підприємствами району.
З метою пошуку та розширення ринків збуту експортоорієнтованої
продукції розроблено каталог експортного потенціалу підприємств області,
який розміщувався в різнопланових друкованих (електронних) виданнях,
довідниках, каталогах, мережі Інтернет.
Пріоритетні завдання та заходи на 2013 рік:
поглиблення європейської інтеграції шляхом висвітлення матеріалів про
європейську інтеграцію на офіційних веб-сайтах органів державної влади;
розвитку євроатлантичної інформації на базі навчальних закладів, районної,
селищних та сільських бібліотек; впровадження: Європейського тижня
місцевої демократії, Днів європейської спадщини тощо; забезпечення розвитку
мережі центрів європейської та євроатлантичної інформації на базі мистецьких
навчальних закладів, бібліотек; проведення Дня Європи;
розвиток регіонального співробітництва у торговельно-економічній
сфері з країнами ЄС, СНД;
підвищення активності місцевих органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування щодо ініціювання проектів і програм, для реалізації яких є
можливість залучити міжнародну технічну допомогу та ресурси міжнародних
фінансових організацій; удосконалення реалізації проектів міжнародної
технічної допомоги; брендингу та просуванню продуктів району на зовнішні
ринки;
створення умов для активізації експортної діяльності через сприяння
налагодженню співробітництва підприємницьких структур з іноземними
бізнес-партнерами; розповсюдження асортименту продукції місцевих
підприємств з метою просування її на світові ринки; посилення
інформаційного забезпечення у сфері зовнішньоекономічної діяльності
шляхом поширення інформації щодо економічного потенціалу району, його
експортних можливостей серед торговельно-економічних місій України за

кордоном, на міжнародних економічних форумах та інвестиційних ярмарках, у
засобах масової інформації, мережі Інтернет;
поліпшення показників зовнішньоекономічної діяльності шляхом
нарощування експортного потенціалу: збільшення обсягів та номенклатури
виробництва конкурентоспроможної продукції, впровадження новітніх
технологій.
Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів:
реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити;
забезпечення економічних інтересів району на зовнішніх ринках;
підвищення інвестиційної привабливості регіону;
залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних
фінансових організацій для реалізації проектів соціально-економічного
розвитку територій;
зростання експорту товарів на 1,0 відсоток;
збереження та освоєння нових зовнішніх ринків збуту товарів і послуг.
Відповідальні
виконавці:
райдержадміністрація,
промислові
підприємства району
3.4. Узгодженість розвитку територій та стимулювання розвитку
“точок зростання”
Аналіз стану та тенденції розвитку сфери економічної діяльності
(території) за 2011-2012 роки.
Розподіл коштів за напрямками економічної діяльності району, підтримка
соціальної сфери, освітньої галузі, вт.ч. на селі, будівництво дошкільного
навчального закладу в
с. Літки, ремонт доріг, відкриття нових автобусних
маршрутів вважається невід’ємним елементом успішного зростання та
скоординованого розвитку району. Так протягом 2011 року освоєно субвенції
з обласного бюджету в сумі 1143,4 тис.грн. та здійснено заходи:
проведено капітальний ремонт пологового відділення Деражнянської
центральної районної лікарні – 497,5 тис.грн.;
проведено капітальний ремонт приміщення Деражнянського НВК
«Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, гімназія» - 260,1 тис.грн.;
здійснено роботи по розчистці русла р.Вовк та захист від підтоплення
с.Нижнє, с.Черешенька і східної частини м.Деражня - 345,352 тис.грн.
здійснено роботи по ліквідації підтоплення паводковими водами
водопостачальних свердловин м.Деражня, які розташовані в поймі водотоку
без назви за межами с.Шарки Деражнянського району 180,0тис.грн.
З районного бюджету на капітальні видатки сільським, селищним
радам на ремонти доріг, дошкільних навчальних закладів, виготовлення
проектно-кошторисної документації та інше виділено та використано кошти в
сумі 409,164 тис.грн.
Значну суму в розвиток району інвестували ТОВ «Герром Інвест
Україна», СТОВ ім..Шевченка, ТОВ «Агромайдан», ФГ «Пролісок», ПрАТ
«Деражнянський молочний завод», ДП «Деражнянський плодзавод ОСС».
На початку 2012 року районною державною адміністрацією спільно з ДП
«Хмельницька обласна служба єдиного замовника» було розпочато роботу

пов’язану із залученням інвестицій та реалізацією цільових екологічних
проектів передбачених Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008
року №221. Суть справи полягає у реальних можливостях залучення
державних коштів на виконання робіт по енергозбереженню на об’єктах
соціально – культурної сфери району, а саме:
утеплення фасадів та горищ будівель,
заміну вікон і вхідних груп дверей.
До переліку закладів, які пропонувалися для включення в даний проект
входило 5 підприємств, відбір в Мінекоресурсів пройшло три, а саме:
ЗОШ №1 (доставлені матеріали необхідні для виконання фасадних робіт,
утеплення горищного перекриття, завезено попередньо визначену кількість
вікон необхідних для заміни. На даний час виконуються роботи по монтажу
вікон)2,2 млн.грн;
ЗОШ №3 – забезпечено матеріалами необхідними для виконання
фасадних робіт 4,6 млн.грн.;
в поліклініку Деражнянської ЦРЛ - доставлені матеріали необхідні для
виконання фасадних робіт і утеплення горищного перекриття 2,3 млн.
гривень.
На даний час всі три об’єкти профінансовані в повному обсязі.
З метою забезпечення соціального, економічного розвитку шляхом
спільного з місцевими громадами планування та прийняття рішень спільним
розпорядженням голови райдержадміністрації та районної ради №120-рс від
22.03.2012р. створено Деражнянський Районний ресурсний центр розвитку
громад.
Проведено два засідання Форуму Місцевого розвитку Деражняського
району, на яких розглянуто та затверджено чотири мікропроекти організацій
громад, розроблені в рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду - 2», обговорено проблемні питання та стратегію по
допомозі у їх вирішенні.
Надано інформаційну допомогу головам громадських організацій щодо
формування пакету мікро проектної документації по проектам:
«Капітальний ремонт Волоської ЗОШ 1-111ст. в с. Волоське
Деражнянського району Хмельницької області». Загальна вартість проекту
164.869 тис. гривень;
Станом на 10 жовтня фінансування склало:
районна рада – 10,0 тис. гривень;
ПРООН – 40,0 тис. гривень;
громадська організація – 8,0 тис. гривень;
«Капітальний ремонт Загінецької ЗОШ 1-11ст. в с. Загінці
Деражнянського району Хмельницької області». Загальна вартість проекту
117.631 тис. гривень;
Станом на 10 жовтня фінансування склало:
районна рада – 3,0 тис. гривень;
ПРООН – 11,8 тис. гривень;
громадська організація – 4,0 тис. гривень.

«Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Маниківці Деражнянського
району Хмельницької області». Загальна вартість проекту 146.783 тис. гривень.
Станом на 10 жовтня фінансування склало:
громадська організація – 7,3 тис. гривень;
ПРООН – 14,7 тис. гривень;
районна рада – 20,0 тис. гривень (кошти виділені, але не
профінансовано).
«Капітальний
ремонт
вуличного
освітлення
с.
Яблунівка
Деражнянського району Хмельницької області». Загальна вартість проекту
179.014 тис. гривень.
Станом на 10 жовтня фінансування склало:
громадська організація – 10,0 тис. гривень;
ПРООН – 16,0 тис. гривень;
сільська рада – 10,0 тис. гривень;
депутат Верховної Ради України Шпак Василь Федорович - 3,0 тис.
гривень;
районна рада – 20,0 тис. гривень (кошти виділені, але не
профінансовано).
Вищезазначені
проекти
затверджені
в
філії
ДП
«Хмельницькийбуддержекспертиза».
Крім того, в поточному році на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання доріг комунальної власності з державного бюджету планується
отримати субвенцію в сумі 693,5 тис. гривень. Станом на 01.10.2012 року
фактично профінансовано 498,9 тис. гривень, з них:
на поточні ремонти доріг – 160,5 тис. грн.,
на капітальний ремонт – 338,4 тис. гривень.
Пріоритетні завдання та заходи на 2013 рік
всебічно сприяти розвитку інфраструктури доріг
сприти збільшенню надання транспортних послуг жителям сіл району
сприяти створенню нових підприємств у сільській місцевості
Критерії, що свідчать про виконання завдань
покращення автомобільних доріг в районі дасть можливість збільшити
інвестиційну привабливість району;
покращити транспортне сполучення між селами району та районним,
обласним центрами;
за рахунок збільшення кількості наданих транспортних послуг
збільшення обсягу надходжень до бюджетів всіх рівнів;
створення нових робочих місць
Відповідальні виконавці
керівники промислових підприємств;
спеціалісти управління економіки райдержадміністрації.
3.5. «Збільшення надходжень до бюджетів та фінансова стабільність»
Аналіз стану та тенденції розвитку сфери економічної діяльності
(території) за 2011-2012 роки.

До загального та спеціального фондів бюджету району за 9 місяців 2012
року надійшло власних доходів (без трансфертів з державного бюджету) в сумі
15,6 млн. грн. За 2011 рік надійшло 18,2 млн. грн. Фактичні податкові
надходження до місцевих бюджетів загального фонду станом на 01.10.2012
року склали 12,6 млн. грн., а за відповідний період минулого року – 10,3 млн.
грн., тобто надійшло більше доходів на 2,4 млн. грн. Фактичні надходження на
одиницю населення в 2012 році склали 383,3 грн. Темп приросту до минулого
року склав 24 відсотки. Забезпечено в 2012 році надходження власних доходів
в усі ради базового рівня на 100 і більше відсотків. Досягнуто зменшення
податкового боргу до зведеного бюджету на 647,2 тис. грн. За 9 місяців 2012
року надійшло доходів до загального та спеціального фондів державного
бюджету в сумі 8,0 млн., що склало
128,0 відсотків до надходжень 2011
року.
За 9 місяців 2012 року видатки загального фонду бюджету району
становлять 84,8 млн. грн. при планових призначеннях на рік 120,2 млн. грн., а
за відповідний період минулого року – 71,3 млн. грн. при планових
призначеннях 105,3 млн. грн. Процент росту видатків склав 118,9 відсотка до
видатків 2011 року. Найбільшу питому вагу у видатках бюджету району
займають видатки на заробітну плату працівників бюджетної сфери які
становлять в 2012 році – 49,2 млн. грн., що на 8,4 млн. грн. (20,6%) більше
відповідного показника за 2011 рік. Протягом 2011 – 9 місяців 2012 років у
першочерговому порядку проводяться розрахунки по захищених видатках
(заробітна плата з нарахуваннями, медикаменти, харчування, енергоносії та
комунальні послуги, а також трансферти населенню). Станом на 1.10.2012 рік
кредиторської заборгованості по захищених видатках не має.
Пріоритетні завдання та заходи на 2013 рік
На 2013 рік пріоритетним завданням є забезпечення зростання рівня
закріплених доходів місцевих бюджетів за рахунок джерел доходів,
визначених Бюджетним кодексом України. Доходи місцевих бюджетів в 2013
році складуть 23,4 млн. грн., що на 113,0 відсотків більше очікуваних
надходжень за 2012 рік.
Видатки місцевих бюджетів в 2013 році складуть 135,4 млн. грн., що на
15,2 млн. грн. або 12,6 відсотка більше ніж в 2012 році. Видатки на заробітну
плату працівників бюджетної сфери на 2012 рік заплановано в сумі 63,3 млн.
грн., а на 2013 рік – 68,8 млн. грн., що на 5,5 млн. грн. (8,7%) більше ніж за
2012 рік.
Критерії, що свідчать про виконання завдань
збільшення обсягів доходів місцевих бюджетів дасть змогу збільшити
видатки на виконання Програми соціально –економічного розвитку району;
збільшиться купівельна спроможність працівників бюджетної сфери.
Відповідальні виконавці
керівники промислових підприємств;
спеціалісти
фінансового
управління,
управління
економіки
райдержадміністрації.
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Основні прогнозні показники
економічного і соціального розвитку Хмельницької області на 2013 рік

Показники
1
1. Валова додана вартість у фактичних цінах – всього
у % до попереднього року (у порівнянних цінах)
у розрахунку на душу населення
2. Питома вага у валовій доданій вартості:
промисловості
сільського господарства
послуг
будівництва
Розвиток основних сфер економічної діяльності
3. Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього
у розрахунку на одиницю населення
4. Індекс промислового виробництва
у тому числі за видами промислової діяльності:
Добувна промисловість
Переробна промисловість
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

5. Кількість інноваційно-активних підприємств
їх частка в загальній кількості промислових підприємств
6. Обсяг реалізованої інноваційної продукції - всього
у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції
7. Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях
господарств у постійних цінах 2010 року - всього

у % до попереднього року

Одиниця
виміру

2011 рік
звіт

2013 рік
прогноз

3

2012 рік
очікуване
виконання
4

5

2013 рік
у % до 2012
року
6

2
млн. грн.
%
грн.

103,4

105,0

106,5

101,5

3098,0

3180,0

3225,0

101,4

3
27,3

3
27,3

3
27,3

100,0
27,3

326,8
113,4

356,1
108,9

389,4
109,3

109,3
109,3

%
-"-"-"-

млн. грн.
грн.
%
-"-"-"одиниць
%
млн. грн.
%
млн. грн.
%

у розрахунку на душу населення
8. Обсяг виробництва валової продукції у % до попереднього року
рослинництва
тваринництва
Фінансові показники

грн.

9826,2

10779,8

11760,6

109,0

%
-"-

120,9
96,8

109,5
108,9

109,0
109,0

100,4
100,0

28,4

29,6

31,1

105,0

1,8

1,3

1,2

92,0

0,5
18,2
0,7

0,6
20,7
1,1

0,5
23,4
1,3

92,0
113,0
118,2

3,8
105,3
85,5

5,3
120,2
95,6

5,6
135,4
105,8

105,7
113,0
111,1

6

0

0

0

38,0
110,5

38,5
101,3

39,0
101,3

101,3
101,3

9. Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного
бюджету

млн. грн.

10. Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників податків по податках
і зборах (обов’язкових платежах) до зведеного бюджету (на кінець року)

млн. грн.

у тому числі до місцевих бюджетів

11. Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)
12. Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів
13. Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному
обсязі місцевих бюджетів
14. Видатки місцевих бюджетів - усього
у тому числі трансферти
15. Заборгованість економічно активних платників до Пенсійного
фонду України, у % до початку звітного року
16. Загальна сума кредитів, наданих комерційними банками суб`єктам
господарювання
17. Питома вага довгострокових кредитів
18. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
у тому числі: прибуткових підприємств
збиткових підприємств
19. Питома вага прибуткових підприємств у загальній кількості
підприємств
Показники розвитку споживчого ринку

-"-

-"-"%
млн. грн.
-"%

млн. грн.
%
млн. грн.
-"-"%

%
20. Індекс споживчих цін (інфляції)
21. Обсяг обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту
як юридичних, так і фізичних осіб-підприємців) у діючих цінах
у % до попереднього року (у порівнянних цінах)

млн. грн.
%

у розрахунку на одну особу
Показники рівня життя
22. Наявні доходи населення (номінальні)
реальний наявний доход у % до попереднього року
у розрахунку на душу населення
23. Фонд оплати праці робітників, службовців, працівників сільського
господарства, малих підприємств (без військовослужбовців)
у тому числі: фонд оплати праці штатних працівників (робітників і
службовців, працівників сільського господарства) великих та середніх
підприємств
фонд оплати праці працівників малих підприємств
24. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
25. Середньомісячна заробітна плата одного штатного найманого
працівника малих підприємств
26. Темп зростання (зменшення) реальної заробітної плати у % до
попереднього року
27. Заборгованість з виплати заробітної плати – всього (на кінець
року)
у % до початку звітного року
28. Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних
підприємствах
29. Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче
прожиткового мінімуму для працездатної особи
Населення та ринок праці

30. Середньорічна чисельність наявного населення
31. Чисельність економічно-активного населення
у тому числі працездатного віку
32. Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною
діяльністю, всього
33. Чисельність безробітного населення (за методологією МОП)
34. Рівень безробіття (за методологією МОП)
35. Навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих місць
(вакансій)

грн.

1151,0

1166,0

1181,0

101,3

1753,0

2000,0

2300,0

115,0

106,8

114,1

115,0

115,0

%

25,3
40,8

25,3
100,0

-

-

млн. грн.

-

-

-

-

-

-

-

33,0
19,8
16,8

33,0
19,8
16,8

33,0
19,8
16,8

100,0
100,0
100,0

13,4
1,4
9,8

13,3
1,3
9,9

13,3
1,2
9,9

99,2
92,9
101,0

220,0

300,0

250,0

83,3

млн. грн.
%
грн.
млн. грн.
-"-"грн.
-"%
млн. грн.

%
тис. осіб
-"-"-"-"%
осіб

36. Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах
економічної діяльності – всього
у тому числі за рахунок малого підприємництва
Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність
37. Обсяг експорту товарів
у % до попереднього року
38. Обсяг імпорту товарів
у % до попереднього року
39. Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком всього
у % до попереднього року
40. Приріст (зниження) прямих іноземних інвестицій до початку року
41. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одиницю населення
42. Темп зростання (зменшення) обсягу капітальних інвестицій,
відсотків до відповідного періоду попереднього року
43. Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного
бюджету) у розрахунку на одиницю населення наростаючим
підсумком з початку року
44. Обсяг інвестицій у житлове будівництво
у % до попереднього року (у порівнянних цінах)
45. Введення в дію потужностей:
загальна площа житла
з них індивідуального
середні навчальні заклади
дошкільні заклади освіти
лікарні
амбулаторно-поліклінічні заклади
водопровід
каналізація
теплопостачання

місць
-"млн. дол.
США
%
млн. дол.
США
%
млн. дол.
США
%
млн. дол.
США

384,0
260,0

280,0
200,0

180,0
110,0

64,3
55,0

5,4
5,1 рази

5,5
101,9

5,62
102,2

101,8
102,2

*інф. конф.
*інф. конф.

дол. США

*інф. конф.

%

*інф. конф.

781,3
7,7
93,3

800,0
7,8
101,3

820,0
7,9
101,3

102,5
101,3
101,3

2912
2912
-

2900
2900
-

3200
3200
50
20

110,3
110,3

0,36
-

-

1,0
1,0
-

*інф. конф.
*інф. конф.
*інф. конф.

грн.
млн. грн.
%
тис. кв. м
-"учн. місць
місць
ліжок
відвідувань
за зміну
км
-"-"-

газові мережі
вулиці та дороги з твердим покриттям, введені за рахунок місцевих
бюджетів
Житлово-комунальне господарство
46. Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги
47. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг
Розвиток малого і середнього підприємництва
48. Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві
49. Кількість малих підприємств
50. Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції
51. Надходження до бюджету області від діяльності малого
підприємництва
52. Питома вага надходжень від суб’єктів малого підприємництва до
загальних надходжень

-"-"-

30,5

33,6

30,0

89,2

1,0

0,7

0,6

85,7

млн. грн.
%

105,2

105,4

105,9

100,5

тис. чол.
одиниць
%
млн. грн.

615,0
58
35,2

620,0
58
35,5

625,0
59
36,0

100,8
101,7

- " -.

Прогнозні показники
розвитку основних сфер економічної діяльності на 2013 рік у розрізі районів, міст обласного значення

Назва районів і міст
обласного значення

Деражнянський

Темп зростання
(зменшення)
обсягу
реалізованої
промислової
продукції, у % до
попереднього
року (у
відпускних цінах)
111,2

Виробництво сільськогосподарської продукції
(всі категорії господарств), тис. тонн

Зернові
культури

Цукрові
буряки

Молоко

М’ясо
(у живій
вазі)

102,0

10,0

25,0

3,5

Приріст
(зменшення)
прямих
іноземних
інвестицій за
рік, тис.
доларів США

Обсяг експорту
товарів,
у % до
попереднього
року

5,1 рази
* інф. конф

Введення в
експлуатацію житла

Назва районів і міст
обласного значення

загальна площа
житла, тис. кв. м

у % до
попере
днього
року

Обсяг доходів
місцевих
бюджетів (без
трансфертів),
у % до
попереднього
року

Темп зростання
(зменшення)
податкового
боргу за
податковими
зобов’язаннями
, у % до
початку 2013
року

113,0

72,2

Деражнянський

Назва районів і
міст
обласного
значення

Питома вага
збиткових
підприємств
у загальній
кількості
підприємств,
%

Кількість
створених нових
робочих місць
у всіх сферах
економічної
діяльності, місць

Деражнянський

-

180,0

Темп зростання
(зменшення)
прибутків
прибуткових
підприємств від
звичайної
діяльності до
оподаткування, у
% до попереднього
року
101,2

Середньоміс
ячна
номінальна
заробітна
плата, грн.

Заборгованіст
ь з виплати
заробітної
плати
на початок
2014 року,
тис. грн.

Заборгованість
економічно
активних
платників до
Пенсійного
фонду України,
у % до початку
2013 року

2300,0

-

-

Темп зростання
(зменшення)
збитків збиткових
підприємств від
звичайної
діяльності до
оподаткування, у %
до попереднього
року
-

Темп зростання (зменшення)
обсягу
роздрібного
товарообороту
підприємств, які здійснюють
діяльність з роздрібної торгівлі та
ресторанного господарства (без
урахування обороту фізичних
осіб-підприємців),
у
%
до
попереднього року
(у порівнянних цінах)
101,3

Додаток 2

Перелік об'єктів будівництва, які передбачається фінансувати у 2013 році за рахунок бюджетних коштів
(кошти Стабілізаційного фонду)
Кошторисна
вартість
(тис. грн.)

Найменування об’єктів
та їх місцезнаходження

2013 рік (прогноз)
Частка Будівел
Обсяг
держав
ьна
ної
фінансування
готовніс
(тис. грн.)
ть
Залиш Проект власнос
Рік
на
ті у
пусково
Всього
ок
початку і
го
Введе
кошто потужн майні
За
закінчення
За
ість
забудов комплек
ння
рисної
рахуно
будівництв
рахуно
ника на
су
потуж
вартос
к
а
к
1 січня
на
ностей коштів
ті на
місцеви
2013 р., 1 січня
1 січня
Стабілі
х
%
2013 р.,
2013
заційн
бюджет
%
р.
ого
ів
фонду

Обґрунтування

Додаток 3

Перелік інвестиційних проектів, які передбачається реалізувати у 2013 році

Основні інвестиційні
проекти

Будівництво
дитячого садка на 50
місць по
вул.Першотравневій,
31/1 в с.Літки
Деражнянського
району
Хмельницької
області
Реконструкція
нежитлової будівлі
під дільничну
лікарню по
вул.Миру,15 в
смт.Вовковинці
Деражнянського
району
Хмельницької
області
2012-2013

Термін
початку та
закінчення
реалізації
проекту

2012-2013

2012 2013

Загальний
обсяг
фінансуван
ня,
тис. грн.

7907,525

5000

Обсяг
фінансування
заходу
(проекту) у
2013 році,
тис. грн.

5407,500

5000

Джерела фінансування у 2013 році
державний
місцевий
кошти
благодійні
бюджет,
бюджет,
корпоративног
внески,
тис. грн.
тис. грн.
о
тис. грн.
(недержавного
) сектору, тис.
грн.

5407,500

5000

-

-

-

-

Очікувані результати
реалізації проекту

-

Соціально-економічний
розвиток населеного
пункту, створення
належних умов
проживання у сільській
місцевості, розвиток
галузі дошкільних
навчальних закладів.

-

Розвиток галузі охорони
здоров’я району,
створення належних
умов лікування
населення
адміністративно
територіальних одиниць

ПФ «Діта»
м.Хмельницький
Добудова 60-ти
квартирного 5-ти
поверхового
житлового будинку в
м.Деражня по
вул.Заводська,1Г
(друга черга)
Будівництво
інфекційного
відділення
Деражнянської
центральної лікарні

Автодорога
Вовковинці-Бар
Деражнянський р-он
смт.Вовковинці

Будівництво
автодороги ЛозовеМарківка
Деражнянський р-он
Хмельницька обл..

2008-2012

2012-2013

2008-2013

2013-2014

5000,0

5000,0

5000,0

2000

2000

2000

12309,0

12309,0

12309,0

12000

12000

12000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво доступного
житла, введення в
експлуатацію об’єкта
житлового будівництва,
розвиток населеного
пункту.

Розвиток галузі охорони
здоров’я району,
створення належних
умов лікування
населення
адміністративно
територіальних одиниць
Розвиток
інфраструктури району,
налагодження
транспортного
сполучення між
Деражнянським районом
Хмельницької області та
Барським районом
Вінницької області
Розвиток
інфраструктури району,
налагодження
транспортного
сполучення між
населеними пунктами
Деражнянського району

Реконструкція
артезіанських
свердловин станцій
ІІ та ІІІ підйому з
встановленням
станції знезараження
питної води в
м.Деражня
Хмельницької
області
Капітальний ремонт
дорожнього покриття
вул.Мічуріна в
м.Деражня
Хмельницької
області
Реконструкція
каналізаційнонасосної станції №4
по вул..Промисловій
в м.Деражня
Хмельницької
області
Реконструкція
свинарника на 120
свиноматок,
дорощування 2000 гол
ФГ «Болеслав Агро» с.
Богданівці
Реконструкція
та
переобладнання
тваринницьких
приміщень
для
вирощування поголів’я
птиці
м’ясного

2013

958,9

958,9

958,9

-

-

-

Розвиток
інфраструктури
населеного пункту,
покращення якості
питної води, створення
належних санітарногігієнічних умов.

2013

815,0

815,0

815,0

-

-

-

Покращення систем
водопостачання міста.

-

Вдосконалення системо
водовідведення та
каналізації, створення
належних санітарногігієнічних умов.

2013

2013-2014

2012-2014

644,0

1000,0

1000,0

644,0

500,0

500,0

644,0

-

-

-

-

-

-

500,0

500,0

-

Нарощування поголів’я
свиней, збільшення
виробництва свинини

-

Нарощування поголів’я
птиці та виробництво
м’яса.

напряму
(разова
посадка 30 тис.гол.)
ТОВ
«Подільський
край-2012»
с.
Коричинці
Закладка
та
вирощування
плодових насаджень у
ФГ «Гута-К» с.Гута

Закладка
саду,
догляд за молодими
саджанцями у СФГ
«Стахміч»
с.
Чернелівці

2009-2013

2012-2014

2786,0

3292,0

663,0
663,0

875,0
875,0

-

-

-

-

1326,0

1750,0

-

-

Посаджено 23,1 га саду
92 % до запланованої
площі 25 га.

Посадка саду на 25 га.
За 4 роки після
впровадження проекту
отримання прибутку
613,8 тис.грн.

Додаток 4

Перелік діючих регіональних програм
тис. грн.
№
п/
п

Назва програми

Коли і
яким
документом
затверджена

Термін
виконання
програми

Фінансування, передбачене програмами
2012 рік
2013 рік
всього фінансування
в тому числі з обласного
бюджету
Передбачени
Фактичне
Передбачени Фактичне Передбачен
у тому
й обсяг
(очікуване)
й обсяг
(очікуване)
ий обсяг
числі з
коштів
фінансуван
коштів
фінансуван
коштів,
обласного
ня
ня
всього
бюджету

1
1

2
Програма розвитку
архівної справи
Деражнянського району
на 2010 – 2015 роки

4
2010 –
2015 роки

5
92,5

6
92,5

7
-

8
-

9
100,0

10
-

2

Цільова комплексна
програма розвитку
футболу в
Деражнянському районі
на 2008 – 2012 роки

2008 –
2016 роки

4,0

4,0

-

-

6,0

-

3

Цільова програма
розвитку фізичної
культури та спорту
Деражнянського району
на 2012 – 2016 роки

3
Рішення
сесії
районної
ради від
30.12.2010
року №174/2010
Рішення
сесії
районної
ради від
31.01.2008
року №1012/2008
Рішення
сесії
районної
ради від
20.03.2012
року №1512/2012

2012 –
2016 роки

10,0

10,0

-

-

12,0

-

4

Районна комплексна
програма «Піклування» на
2009 – 2012 роки

5

Програма «Діти
Деражнянщини» на 2011 –
2016 роки

6

Районна цільова програма
«Забезпечення пожежної
безпеки населених пунктів
та об’єктів усіх форм
власності, розвитку
інфраструктури
підрозділів пожежної
охорони Деражнянського
району на 2011 – 2015
роки»

Рішення
сесії
районної
ради від
03.02.2009
року №718/2009
Рішення
сесії
районної
ради від
30.12.2010
року №194/2010
Рішення
сесії
районної
ради від
30.12.2010
року №124/2010

2009 –
2012 роки

60,0

60,0

-

-

60,0

-

2011 –
2016 роки

4,0

4,0

-

-

6,0

-

2011 –
2015 роки

2,2

2,2

-

-

3,0

-

Додаток 5

Перелік діючих державних цільових програм, у реалізації яких у 2013 році приймають участь суб’єкти регіону
тис. грн.
№
п/
п

Назва програми

Коли і
яким
документом
затверджена

Термін
виконання
програми

1

2

3

4

Фінансування, передбачене програмами
2012 рік
2013 рік
всього фінансування
в тому числі з державного
бюджету
Передбачени
Фактичне
Передбачени Фактичне Передбачен
у тому
й обсяг
(очікуване)
й обсяг
(очікуване)
ий обсяг
числі з
коштів
фінансуван
коштів
фінансуван
коштів,
державног
ня
ня
всього
о бюджету
5

6

7

8

9

10

