Виконання Плану заходів Хмельницької облдержадміністрації з реалізації
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
по Деражнянському району за 2011 рік
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Назва заходу

Стан виконання заходу

1. Технологічна модернізація економіки і розвиток інфраструктури Назва розділу
1.1. Розвиток електроенергетики
Максимальне забезпечення населених Протягом звітного періоду проведено:
- Скорочення тривалості технічного обслуговування і ремонту електричних мереж 110-35-10пунктів області мережею зовнішнього
0,38кВ
освітлення, у тому числі за рахунок :
В результаті зменшення витрат електроенергії на її транспортування становить0,7 %,економія
- ремонту та реконструкції діючих
електроенергії 0,114млн.кВт.год
мереж;

- будівництва нових мереж

- Заміна відгалужень неізольованих повітряних ліній електропередачі 0,38кВ до будівель на
ізольовані.
В результаті
зменшення витрат електроенергії на її транспортування становить0,66%,
економія електроенергії 0,108млн.кВт.год
- Згідно Програми ООН розроблено 2 мікропроекти по реконструкції вуличного освітлення
с.Маниківці та Яблунівка.
розрахунки становлять:
за 2011 рік
- за використану електроенергію- 99,8%
- за використаний газ
- 103,7 %
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Забезпечення повних і своєчасних
поточних розрахунків споживачів за
використані енергоносії
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Здійснюється що піврічний моніторинг застосування на підприємствах району механізмів
Здійснення моніторингу застосування
енергозбереження.
Протягом 2011 року в бюджетних установах впроваджено 10
на підприємствах області механізмів
енергозберігаючих
заходів,
щорічна економія ПЕР від впровадження становить 8,2 т.у.п.
енергозбереження
Надано районні заходи для включення в обласну програму енергоефективності на 2011-2015
Розробка та затвердження обласної
роки
програми енергоефективності на 20112015 роки
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1.2. Програма розвитку перспективних секторів
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Інвестиційна пропозиція «Вивчення, затвердження запасів та експлуатація родовищ корисних
Сприяння залученню інвестицій для
копалин
( глини гончарної, піску кристалічного, крейди, вапняку) на території Кальнянської
вивчення та розробки родовищ
сільської
ради» включено в Інвестиційцний паспорт Деражнянського району на 2011рік та
корисних копалин
розміщено на сайті райдержадмінстрації
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З 1 січня 2008 року розпочав роботу дозвільний центр райдержадміністрації, що дає
Спрощення процесу підготовки та
можливість
підприємцям спростити отримання дозволів на певний вид діяльності.
отримання документів дозвільного
Загальна чисельність дозвільних органів, які беруть участь у роботі центру становить 44
характеру в будівництві
учасники. Перелік дозвільних та погоджувальних документів, які видає дозвільний центр
нараховує 28 видів.
Станом на 01.01.2012р. видано 174 дозволи, з них 25 - через Хмельницький дозвільний центр

З метою створення позитивного іміджу підприємництва, пропаганди передового досвіду,
оперативного інформування суб’єктів підприємництва про зміни діючого законодавства активно
використовувались засоби масової інформації.

1.3. Розвиток промисловості
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Райдержадміністрацією визначено пріоритетні завдання розвитку відповідних сфер району
Аналіз соціальних питань, що можуть
мати вплив на економічний ефект та забезпечується їх поступове впровадження.
Так, пріоритетними напрямками розвитку промислового сектору економіки є:
виробництва
промислових
Нарощування потужностей промислових підприємств, виробництво нових видів продукції
підприємств області

та розширення ринків збуту, в результаті чого досягнення збільшення обсягу виробництва
промислової продукції на 4 відсотки. Ці показники будуть досягнуті за рахунок підприємств: ЗАТ
«Деражнянський молочний завод», ДП «Деражнянський плодоконсервний завод ХОСС», ВК
«Лозівський інструментальний завод».
- З метою розширення асортименту, збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції на
ВК «Лозівський інструментальний завод», ДП «Деражнянський плодоконсервний завод ХОСС»
розроблено інвестиційні проекти. Крім того, в поточному році «Деражнянський плодоконсервний
завод ХОСС» заключено контракт на поставку продукції на експорт на суму 312 375 доларів США,
ВК ««Лозівський інструментальний завод» заключив угоду на суму 25 млн. російських рублів.
- Завершення та прийняття в експлуатацію об’єктів харчової та переробної промисловості.

В фірмовому магазині Деражнянського плодоконсервного заводу «Декос» виділено
торгівельну площу та відкрито відділ по реалізації певних продовольчих товарів від
товаровиробників. Управлінням економіки спільно з управлінням агропромислового розвитку
райдержадміністрації проводиться робота з сільгоспвиробниками району, керівниками
фермерських господарств, приватними підприємцями щодо насичення відділу відповідними
продовольчими товарами.
13 квітня 2011 року з товаровиробниками району була проведена співбесіда щодо відкриття
відповідних відділів в маркеті Хмельницької МРБ, який знаходиться в м. Деражня, та в
приміщенні магазину ПП Мельник М.Г.
Щорічно направляються кандидатури для участі у семінарах, які проходитимуть в Українсько –
кількості
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Вирішення питання створення у містах
(селищах) області мережі фірмової
торгівлі продукцією виробництва
місцевих суб’єктів господарювання, у
тому числі, шляхом запровадження
постійно діючих ярмарок
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Сприяння

збільшенню
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підприємств, які сертифікують власну Польському центрі на тему «Внутрішній аудит систем управління якістю відповідних стандартам
систему
управління
якості
на серії ISO 9000».
відповідність державному стандарту
ISO 9001-2001
Підприємства району приймають участь у різноманітних виставкових заходах, форумах,
Залучення промислових підприємств
надають
презентаційні матеріали. Створений та наданий до Головного управління економіки
до участі у виставкових заходах
перелік промислових підприємств з можливими обсягами виробництва продукції на експорт для
виготовлення електронного каталога.
Протягом 2011року в районі було здійснено прийняття в експлуатацію значної кількості
об’єктів завершених будівництвом, після капітального ремонту та реконструкції.
Протягом поточного року прийнято в експлуатацію:
- «Будівництво цеху по виготовленню круп в м.Деражня вул. Миру,223» (219 кв.м).
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Сприяння суб’єктам господарської
До переліку перехідних об’єктів відносяться ті, на проектування яких
діяльності, які прагнуть відкрити
надані вихідні дані, та такі проектна документація яких пройшла необхідні
власну справу в переобладнаних
приміщеннях
та
розпочинають погодження, а забудовниками оформлено дозвільну документацію на виконання
будівництво промислових та інших робіт, зокрема:
– «Цех по виготовленню тари з пластмас м.Деражня вул.Б.Олійника,62/1»
об’єктів
Прийняття в експлуатацію вище перелічених об’єктів дасть змогу розширити перелік
продукції, що виробляється на території району, створити нові робочі місця, збільшити
надходження до бюджету та підвищити рівень життя населення.

1.4. Розвиток галузі туризму та курортів
22

Розробка Програми розвитку туризму у
Хмельницькій області на 2011-2015

1.Розроблено програму розвитку туризму в Деражнянському районі на 2012 р.
2. Розроблено і затверджено головою райдержадміністрації комплексний план заходів розвитку
сільського зеленого туризму в Деражнянському районі.
3. Відділом культури і туризму визначено мету і цілі стратегії розвитку туристичної галузі району
на 2012-2015 роки, які запропоновані до Стратегії розвитку Деражнянського району на 2012-2020
роки.
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Виготовлення рекламно-інформаційної
продукції про туристично-рекреаційні
можливості Хмельниччини

Підготовлено до друку II видання буклету "Деражнянщина туристична" з поновленими позначеннями
визначних та пам'ятних місць району. (Буде надруковане за наявності коштів у 2012 р.).

32

Проведення ремонтно-реставраційних робіт на За ініціативою відділу культури і туризму та районного історичного музею, 7 пам'яток архітектури

об'єктах культурної спадщини

району запропоновані для внесення до Державного реєстру і надання їм пам'яткоохоронного статусу.
Це дасть можливість забезпечити охорону та відновлення пам'яток. Наразі це питання знаходиться
на розгляді в управлінні культури, туризму і курортів Хмельницької обласної держадміністрації.
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Розробка та затвердження плану заходів з енергозбереження,
обладнання всіх бюджетних установ приладами обліку
енергоносіїв, продовження роботи по встановленню сучасних
високоефективних котлів,утепленню приміщень (теплоізоляція
будинків, заміна вікон, дверей) і забезпечення скорочення
витрат місцевих бюджетів на комунальні послуги та енергоносії
Формування сільської комунальної інфраструктури. Створення
в сільських населених пунктах комунальних підприємств по
наданню необхідних комунально-житлових послуг
Посилення контролю за дотриманням графіків сплати
населенням заборгованості за спожиті житлово-комунальні
послуги. Своєчасне проведення претензійно-позовної роботи з
боржниками за спожиті житлово-комунальні послуги
Приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до
економічно обґрунтованого рівня або затвердження в місцевих
бюджетах видатків на покриття різниці між тарифами на
комунальні послуги та фактичними витратами на їх надання

67
Надання якісних житлово-комунальних послуг

На території району у всіх 63-х населених пунктах розроблено та
затверджено схеми санітарного очищення населених пунктів. В м.Деражня,

селищі Лозове та селищі Вовковинці
правила благоустрою населеного пункту.

рішеннями сесій затверджені

Виконуються роботи по 10 об’єктам соціально культурного значення району
(школи, дит.садки, заклади культури), які включено до обласної програми
енергоефективності на 2011-2015 роки. На підготовку проектно-кошторисної
документації по вищезазначеним об’єктам виділено кошти з районного бюджету,
надано вихідні дані на проектування.
Триває вивчення потреби створення комунальних підприємств на території
найбільш перспективних сільських населених пунктів району.
Актуальність питання доведено до керівників органів місцевого
самоврядування.
Висвітлення в засобах масової інформації списків боржників за комунальні
послуги. Відключення водопостачання, дострокове розірвання договорів про
надання послуг – як дієвий метод боротьби з боржниками.
Ситуація із приведенням тарифів на житлово-комунальні послуги
налагоджена. На даному етапі вирішується питання з тарифами КП
«Деражнянський міськводоканал», який користується тарифами КГП «ЖЄО»,
які були затверджені в 2009 році. Тариф в стадії розробки, проблема – брак
коштів для затвердження питомих витрат на електроенергію.
На території міста утворено 7 ОСББ, які комплексно вирішують проблемні
питання щодо якісного утримання житлових будинків.
Комунальними підприємствами для покращення якості послуг увага
приділяється вдосконаленню технічної бази, підбору кваліфікованих кадрів та
поліпшенню якості обслуговування населення.

1.7. Дерегуляція і розвиток малого та середнього бізнесу
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Запровадження
електронної
системи
державної
реєстрації суб’єктів господарювання
Здійснення дієвого контролю за недопущенням випадків
нелегального ведення суб’єктами підприємництва
господарської діяльності та використання найманої
праці без офіційного оформлення трудових відносин з
роботодавцями

Обмін відомостей з єдиного державного реєстра здійснюється в електронному
вигляді
Контроль за недопущенням випадків нелегального ведення суб’єктами
підприємництва господарської діяльності та використання найманої праці без
офіційного оформлення трудових відносин з роботодавцями здійснюється
спільно з представниками РДА, пенсійного фонду, служби зайнятості,
управління праці та соціального захисту та інспектора праці.

Проведення роз’яснювальної роботи із роботодавцями
щодо ведення соціально відповідального бізнесу,
легалізації “тіньової” зайнятості, детінізації заробітної
плати найманих працівників.
Проведення інвентаризації видів соціальної допомоги і
пільг
Оптимізація переліку платних послуг, умов та порядку їх
надання

Протягом 2011 року відбувся круглий стіл на тему «Легалізація
зайнятості» за участю роботодавців, соціальних партнерів та голів
сільських та селищних рад. Всього на тему «легалізації зайнятості»
в ЗМІ розміщено 26 матеріалів та проведено 97 заходів.
Щорічно проводиться інвентаризація по всіх видах соціальних
допомог.
Територіальним центром надається 29 видів соціальних послуг на
платній основі. За 2011 рік було надано платних послуг на суму
47,5 тис. грн..
2. Реформа соціальної сфери і підвищення якості життя
2.1. Реформування системи соціальних пільг
Створення єдиних центрів (приймалень) для
Створено виїзну мультимедійну команду в складі спеціалістів
комплексного обслуговування громадян похилого віку,
управління праці та соціального захисту населення, управління
інвалідів
ПФУ, управління юстиції, територіального центру для проведення
інформаційно - роз’яснювальної роботи серед населення району.
Проведення щомісячного обміну інформацією з
Загальна кількість підприємств з якими управління праці здійснює
підприємствами, які надають послуги пільговим
щомісячний обмін інформації складає 7 організацій із 5
категоріям громадян
підприємствами проводиться звірка в електронному вигляді.
Проведення щомісячного моніторингу видів пільг, які
До 5 числа наступного за звітним місяцем проводиться звірка з
фінансуються з державного бюджету
підприємствами та реєструється заборгованість по кожній житлово
– комунальній організації, що подають послуги пільговикам в
розрізі кожного виду пільг.

2.2. Реформа медичного обслуговування
№пун
кту

Назва заходу

Стан виконання заходу

111.

Інвентаризація мережі та потужностей закладів охорони
здоров’я області, виходячи з потреб населення у
медичній допомозі різних рівнів

За 2011рік в районі проведено оптимізацію закладів охорони здоров'я
— реформовано 4 ФП в пункти прийому хворих, скорочено ліжковий
фонд на 15 ліжок, скорочено 14,5 штатних посад.
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Реорганізація акушерсько-гінекологічної служби
шляхом оптимізації мережі акушерських стаціонарів
з потужністю менше ніж 300 пологів на рік, яка не
відповідає вимогам чинних нормативів надання
медичної допомоги

В 2011році в районі прийнято 373 пологів, в пологовому відділені в
стадії завершення капітальний ремонт на суму 497тис.грн. за кошти
обласного бюджету. Прогнозовано в 2011році повинно відбутись в
районі біля 400 пологів, тому пологове відділення має перспективу на
збереження і розвиток.

Реформування мережі лікарняних закладів, в першу чергу
малопотужних дільничних лікарень, в амбулаторії
загальної практики-сімейної медицини при потребі з
пунктами швидкої медичної допомоги, а також створення
на базі окремих дільничних лікарень хоспісів або лікарень
сестринського догляду
Оптимізація мережі закладів, що надають первинну
медико-санітарну допомогу на засадах сімейної медицини,
а саме:
- створення Центрів ПМСД на базі поліклінік ЦРЛ та
міських поліклінік;
- реорганізація 3 сільських лікарських амбулаторій в
амбулаторії загальної практики/сімейної медицини та 3
лікарських амбулаторій в ФАП(додаток 3)
Поліпшення стану матеріально-технічного забезпечення
закладів, що надають первинну медико-санітарну
допомогу, зокрема сільських лікарських амбулаторій,
міських поліклінік
Реформування 70 ФАПів, що обслуговують 200 і менше
жителів в пункти прийому хворих фельдшером або
сімейним лікарем (згідно графіка) шляхом об’єднання їх з
найближчими
ФАПами
або
амбулаторіями,
що

У Вовковинецькій селищній дільничній лікарні з 01.01.2011року
проведено скорочення загально терапевтичних ліжок з 20 до 10, а на їх
базі відкрито денний стаціонар при поліклініці на 12 ліжок, функціонує
цілодобовий пункт швидкої медичної допомоги з фельдшерським
постом. З 01.01.2012 року заплановано дільничну лікарню реформувати
в лікарню сестринського догляду.
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Планується створити центр ПМСД на базі поліклініки ЦРЛ з 01.01.2012
року

Станом на 01.01.2012року завершено капітальний ремонт Лозівської
АЗПСМ на суму 171,0тис.гривень. Відновлена робота ліфта стаціонару
ЦРЛ, на що витрачено 51,2 тис.гривень. Загальна вартість капітального
ремонту становить 297тис.грн.
З 01.03.2011року ФП сіл Красносілка, Шелехово, Слобідка-Кальнянська,
Клопотівці де проживає менше 200 жителів реорганізовані в пункти
прийому хворих від ФП сусідніх сіл, відстань до яких складає не більше
3км.
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підпорядковуються тій же сільській раді (додаток 4)
Проведення роз’яснювальної роботи серед населення Головний лікарем району опубліковано протягом першого кварталу по
щодо доцільності та переваг системи медичного дві статті в районну газету “Вісник Деражнянщини” та міську газету
страхування
“Життя міста” щодо питань доцільності та переваг системи медичного
страхування.
Проведення широкомаштабної інформаційної кампанії із З даних питань медиками району опубліковано в місцевих газетах 19
залученням засобів масової інформації щодо необхідності статей, проведено 3 виступи по телебаченню, прочитано 485 лекцій та
реформування галузі охорони здоров’я та пропагування проведено 2085 бесід, виготовлено 170 санітарних бюлетенів,
здорового способу життя
розповсюджено 32 примірники санітарно-освітньої літератури.
Відбір сільської молоді для вступу до медичних
З 01.04.2011року в район прибуло 8 молодих спеціалістів,
училищ/коледжів області за цільовим направленням з
випускників медичних училищ області, всі працевлаштовані, ФП де
урахуванням
перспективної
потреби
в
кадрах
відсутній медичний працівник в районі немає. На даний час вже
середнього медперсоналу в
закладах сільської
відібрано 6 випускників навчальних закладів району на цільове
місцевості, зокрема на фельдшерсько-акушерських та
поступлення в медичні училища області
фельдшерських пунктах
Удосконалення системи загальної диспансеризації
населення
шляхом
підвищення
відповідальності
роботодавців та органів місцевого самоврядування за стан
здоров’я населення
Ефективний перерозподіл наявного кадрового ресурсу та
підготовка додаткової кількості лікарів загальної
практики/сімейної медицини, лікарів-анестезіологів

Дооснащення
лікувально-профілактичних
закладів
сучасною
медичною
апаратурою
та
санітарним
транспортом, в першу чергу закладів, що функціонують в
сільських адміністративних територіях
Оптимальний перерозподіл вивільнених в результаті
реструктуризації мережі закладів коштів з метою їх
спрямування на покращення якості медичних послуг
Збільшення обсягів позабюджетних надходжень шляхом
співпраці
медичних
структур
з
благодійними
громадськими фондами, участі в міжнародних проектах,
збільшення обсягів платних послуг

В районі дана робота упорядкована відповідним розпорядження голови
РДА, дане питання заслуховувалось на колегії РДА в березні місяці
В районі підготовлено і працюють вже 9 лікарів загальної
практики/сімейної медицини, крім того з 01.02.2011року ще додатково
направлено 4 дільничних терапевти на 6 місячні курси спеціалізації по
сімейній медицині. В районі підготовлено 5 лікарів анестезіологів,
відповідно до потреби
Протягом І кварталу закуплено за залучені кошти електровідсмоктувач
на суму 5тис.грн. та модернізовано 3 стоматологічні установки на суму
40тис.грн.
У результаті оптимізації мережі в районі вивільнилось 200тис.грн.
зарплати які спрямовані на покращення матеріально-технічної бази.
За І квартал закладами охорони здоров'я залучено 117825,35 грн.
позабюджетних коштів, залучено на ліки від благодійного фонду
охорони здоров'я “Надія” 15038 грн.
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Розмежування фінансування первинного та вторинного
Робота в даному напрямку буде проводитись з 01.01.2012року.
рівнів надання медичної допомоги

2.3. Реформа освіти
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Забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного
підвезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних
працівників
Проведення у лікувально-профілактичних закладах щорічних
медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх
навчальних закладів
Моніторинг прогнозованих демографічних змін та умов
функціонування загальноосвітніх навчальних закладів у
сільській місцевості з метою продовження оптимізації Їх
мережі та вжиття додаткових заходів щодо недопущення
необґрунтованої реорганізації і ліквідації сільських шкіл
Проведення роз’яснювальної роботи серед батьків,педагогів
та громадськості з питань необхідності та доцільності змін у
мережі загальноосвітніх навчальних закладів,вчасне їх
інформування щодо зазначених питань.
Підвищення рівня кадрового потенціалу(збільшення частки
педагогів з вищою освітою,педагогічними званнями,вищої та
першої категорії,вчителів та керівників навчальних
закладів,що пройшли курсову перепідготовку,володіють
комп’ютерними технологіями,залучення до навчальновиховного процесу наукових
працівників,психологів,соціальних педагогів тощо).
Удосконалення роботи по соціальному захисту,моральному і
матеріальному стимулюванню вчителів та закріпленню їх у
сільських навчальних закладах,піднесенню престижу
педагогічної праці.

Забезпечено 100% підвезення учнів
Отримано автобус за кошти обласного бюджету в березні 2011р.
Забезпечено підвіз педагогічного персоналу на 25%.
Проведено медогляд всіх учнів
В червні-серпні 2011року.
Сформовано фактичну мережу шкіл
на 2011-2012 р.(вересень 2011 р.) та прогнозовану мережу шкіл до 2015 р.

Проведено в 2011р.в
с. Вівсяники, с. Клопотівці, с. Гатна, с. Яськівці та с. Копачівка

Присвоєно педпрацівникам звання «Старший вчитель» 8-чоловікам, «Вчительметодист» 4-чоловікам,
встановлено вищу категорію -15 чол.
першу категорію - 12 чол.
другу категорію – 21 чол.
Пройшли курсову перепідготовку 189чоловік.
Збільшилось педагогів з повною вищою освітою на 6 чоловік.
Проведено преміювання педпрацівників до професійного свята-вересень 2011р.
Встановлено 20% надбавку педагогам відповідно до постанови КМУ №373 від
23 березня 2011р.
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2.4. Подолання бідності
Ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати:
Станом 01.01.2012 року заборгованість із виплати заробітної плати по району
- економічно активних підприємств;
становить 25,3 тис. грн. У порівнянні з початком 2011року заборгованість
- підприємств-банкрутів;
зменшилась на 36,7 тис. грн.. або 59,2%. У структурі заборгованості по
- економічно неактивних підприємств
неактивному підприємстві Хмельницька організація Народного союзу « Наша
Україна» - 25,3 тис. грн.
Посилення роботи з питань дотримання законодавства
Щомісячно проводить моніторинг заборгованості із заробітної плати.
про працю керівниками підприємств, установ та
організацій області, для попередження виникнення нових
підприємств-боржників із виплати заборгованості із
заробітної плати
Проведення моніторингу спільно з Головним
Протягом 2011 року управлінням праці та соціального захисту населення
управлінням Пенсійного фонду України в області
проводились взаємозвірки з управлінням Пенсійного Фонду в районі
фактичної заборгованості із заробітної плати
адміністративних даних поданих суб’єктами господарювання та статистичних
даних, щодо заборгованості із виплати заробітної плати.
Активізація на конструктивних засадах роботи районних, Питання заборгованості із виплати заробітної плати та її рівня постійно
міських та обласної:
заслуховується на засіданнях районної комісії з питань погашення
- комісій з питань погашення заборгованості із
заборгованості із виплати заробітної плати. За рік проведено 18 засідань,
виплати заробітної плати (грошового забезпечення),
заслухано 80 керівників.
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
Розпорядженням РДА №61/2011-р від 07.02.2011р. поновлено склад районної
- робочих груп з питання легалізації "тіньової"
робочої групи зі сприянням «тіньової» зайнятості, розроблені заходи з
зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати
підвищення рівня заробітної плати та легалізації трудових відносин на 2011 рік.
Проведено 6 засідань та 10 виїзних перевірок членами робочої групи.
Питання заборгованості по заробітній платі заслуховується на засіданнях районної
Проведення
моніторингу
результатів
фінансовогосподарської діяльності підприємств
з
метою комісії з питань сприяння забезпеченню погашення заборгованості по заробітній платі,
попередження виникнення дебіторської заборгованості пенсій , інших соціальних виплат. За 2011 рік проведено 18 засідань, де заслухано 80
перед працівниками з несвоєчасної виплати заробітної керівників підприємств і організацій, де є борги по заробітній платі та заробітна плата
рівна або менша мінімальної заробітної плати.
плати
Заборгованість по заробітній платі станом на 1.01. 2012 року по Деражнянському
району становить 25,3 тис. гривень:
- Хмельницька організація Народного союзу „Наша Україна” - 25,3 тис.грн., що на
36,7 тис. грн. менше ніж на початок минулого року.
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Посилення контролю за дотриманням власниками та
керівниками суб’єктів господарювання трудового
законодавства щодо найманих працівників, виконанням
галузевих угод, колективних договорів
Поширення інформації про стан ринків праці шляхом
щомісячного розміщення інформації на сайті
облдержадміністрації та сайтах місцевих органів

При по відомчій реєстрації колективних договорів проводиться їх експертиза в
частині дотримання керівниками підприємств та роботодавцями трудового
законодавства щодо найманих працівників. За 2011 рік зареєстровано 33
колективних договорів та змін до них.
Завдяки тісні співпраці з масовими засобами районної газети «Вісник
Деражнянщини» висвітлювались інформаційні питання зайнятості та ринку
праці. Протягом поточного року опубліковано 6 статей, 4 відеороліки «Турнір

виконавчої влади, у засобах масової інформації, на
стендах міських та районних центрів зайнятості
населення
193.

194.
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198.

Проведення ретельного аналізу стану наповнення місцевих
бюджетів, здійснення оцінки
очікуваного виконання
затверджених відповідними місцевими радами планів
мобілізації податків і зборів до місцевих бюджетів та у разі
виявлення
стійких
тенденцій
зниження
податкових
надходжень підготовка пропозицій щодо внесення у
встановленому порядку змін до місцевих бюджетів та
відповідного скорочення доходів і видатків місцевих
бюджетів
Проведення роз’яснювальної роботи з суб’єктами малого
підприємництва – фізичними особами, які сплачують єдиний
податок, щодо офіційної реєстрації найманих працівників

Активізація роботи щодо недопущення нарахування та
виплати заробітної плати найманим працівникам у
розмірах менших законодавчо встановлених та виплати
офіційно не облікованої заробітної плати у “конвертах”
Посилення контролю за повнотою перерахування до бюджету
податку з доходів фізичних осіб з виплачених (нарахованих)
доходів громадян
Забезпечення дотримання на ринках області Правил торгівлі
на ринках, правопорядку та податкового законодавства
України. Попередження виникнення несанкціонованої торгівлі
у невстановлених місцях

знавців професій», «Відкриття профорієнтаційного терміналу».
Інформацію про стан ринку праці розміщено на стендах районного центру
зайнятості.
Постійно проводиться аналіз наповнення місцевого бюджету та проводиться прогноз
очікуваних надходжень на наступний звітний період.
За 2011 рsк планово-нормативна база по наповненню місцевого бюджету виконана на
113,9%. Темпи росту до минулого року – 109,9%

Із суб’єктами малого підприємництва постійно проводиться роз’яснювальна робота
щодо офіційної реєстрації найманих осіб.
Протягом 2011 року платники єдиного податку – фізичні особи зареєстрували 187
найманих осіб.

Управлінням праці щомісячно проводить моніторинг рівня заробітної плати в
розрізі галузей економіки та в розрізі підприємств району, проводяться спільні
перевірки на підприємствах, щодо дотримання законодавства про працю.
Здійснюється постійний контроль за повнотою перерахування до бюджету податку з
доходів фізичних осіб на підставі отриманих від суб’єктів господарювання –
податкових агентів декларацій
З метою забезпечення дотримання податкового законодавства на ринках району
протягом 2011 року проведено 2 перевірки. Порушень не встановлено.

3. Сталий економічний розвиток, бізнес-клімат та інвестиції
3.1. Стабілізація державних фінансів
190

93

203

204.

Перегляд кошторисів місцевих програм у частині
скорочення бюджетних асигнувань на найменш важливі
статті витрат та підготовка відповідних пропозиції для
розгляду на сесіях місцевих рад
Проведення ретельного аналізу стану наповнення місцевих
бюджетів, здійснення оцінки очікуваного виконання
затверджених відповідними місцевими радами планів
мобілізації податків і зборів до місцевих бюджетів та у разі
виявлення стійких тенденцій зниження податкових
надходжень підготовка пропозицій щодо внесення у
встановленому порядку змін до місцевих бюджетів та
відповідного скорочення доходів і видатків місцевих
бюджетів
Здійснення організаційних заходів щодо активізації серед
орендарів
та
орендодавців
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення, земельних часток
(паю) роз’яснювальної роботи з питань оптимізації розмірів
плати за оренду зазначених земельних ділянок для захисту
інтересів власників земельних ділянок та земельних часток
(паїв)
Проведення цілеспрямованої роботи щодо впровадження
можливих місцевих податків і зборів при наявності об’єктів
оподаткування

На фінансування місцевих програм на 2011 рік передбачено 143,6 тис. грн., фактично
проведено фінансування семи вкрай необхідних програм на суму 143,0 тис. грн.

Фінансовим управлінням райдержадміністрації щомісячно проводиться детальний
аналіз стану наповнення місцевих бюджетів. За 2011 рік надійшло власних доходів
загального фонду в бюджет району 14508,5 тис. грн., що склало 101,3 % до
затверджених сум місцевими радами на 2011 рік, тобто надійшло більше доходів в сумі
183,2 тис. грн.
20 сільських, 1селищна ради, забезпечили виконання надходжень власних доходів на
100 і більше відсотків.

Проводилася роз’яснювальна робота серед орендарів та орендодавців земельних
ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток(паїв) щодо оптимізації
розмірів плати за оренду земельних ділянок. Так, розмір орендної плати по земельних
частках (паях) складає 3-5 відсотків від грошової оцінки земельних ділянок. За 2011
року збільшено ставки орендної плати по 9 договорах оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення з 56 грн. до 250 грн. за 1 га. В результаті чого
надходження орендної плати збільшилися на 30,6 тис. грн.
Із органами місцевого самоврядування проведена роз’яснювальна робота щодо
прийняття в межах своїх повноважень рішень про встановлення місцевих податків і
зборів при наявності об’єкта оподаткування і які є обов’язковими для сплати на
територіях відповідних територіальних громад. Відповідно, робота на контролі
податкового органу.

3.2. Податкова реформа
206.

Запровадження обов'язкового подання декларації великими і
середніми
підприємствами
в електронній
формі
із
застосуванням електронного підпису підзвітних осіб

Через засоби масової інформації та на тематичних семінарах проведено роз’яснення
щодо запровадження обов’язкового надання підприємствами району декларацій в
електронній формі із застосуванням електронного підпису підзвітних осіб.
Станом на 01.01.2012 року на відповідну процедуру здачі декларацій заключено 62
договорів із підприємствами району.
По підсумках декларування податку на прибуток за три квартали 2011 року визначено
платників, що мінімізують податкові зобов’язання. Дані платники заслуховуються на
засіданні робочих комісій. Проводяться дослідження валових витрат платників щодо
достовірності включення до обліку. Заходи по виявленню та руйнуванню схем
мінімізації податкового навантаження здійснюється і по інших податках.
Проводяться спільно із представниками РДА, пенсійного фонду, служби зайнятості,
інспектором праці перевірки щодо діяльності нелегальних суб’єктів господарювання.

207.

Визначення переліку платників, що мінімізують податкові
зобов’язання. Проведення комплексу заходів по дослідженню,
виявленню та руйнуванню таких схем згідно чинного
законодавства

208.

Проведення системної роботи з унеможливлення діяльності
нелегальних суб’єктів підприємництва та доступу контрабандних
товарів на споживчий ринок області
Проведення засідань громадських рад, узгоджувальної робочої
В 2011 році проведено 4 семінарм із платниками податків, щодо роз’яснення норм
групи Союзу промисловців і підприємців та Об’єднання Податкового Кодексу України.
організацій роботодавців у Хмельницькій області і державної
Проведено 6 сеансів телефонного зв’язку „гаряча лінія” по питаннях проведення
податкової адміністрації в області щодо розгляду проблемних компанії декларування доходів громадян отриманих в 2010 році, заповнення декларацій,
питань за участю голови державної податкової адміністрації в реєстрації та обліку платників податків.
області, семінарів, засідань “круглих столів”
Проведено засідання громадської ради з питань виплати зарплати в конвертах та
підвищення рівня заробітної плати.
Проведено 11 зустрічей в трудових колективах по питаннях проведення декларування
та подача звітності в електронному вигляді.

209.

210.

211.

212.

Забезпечення роботи банеру “Гаряча лінія для підприємців” та
проведення інтерактивного обговорення з представниками
бізнесу на форумі веб-сайту ДПА в області
Проведення щомісячного моніторингу середньооблікової
чисельності працівників, які виконують роботи за договорами
цивільно-правового характеру та з доходів яких утримуються
податки і збори (обов’язкові платежі)
Відпрацювання платників податків по групах і факторах
ризиків та проведення перевірок фінансово-господарської
діяльності суб’єктів господарювання, які мають значні валові
доходи, збільшують економічний потенціал, але офіційно
виплачують заробітну плату меншу, ніж розмір заробітної
плати, чи на рівні мінімальної заробітної плати

Робота у відповідному напрямку проводиться лише на рівні ДПА у Хмельницькій
області
Здійснюється постійний моніторинг звітності за ф.1 Дф та декларацій по податку з
доходів фізичних осіб з метою виплати зарплати не нижче мінімальної та своєчасної, і в
повному об’ємі сплати податку з доходів фізичних осіб.
Проводиться на постійній основі відпрацювання платників податків групи ризику та
низькому податковому навантаженні з метою збільшення надходжень до бюджету. По
наслідках роботи складаються протоколи узгодження та довідки щодо виизначення угод
нікчемними, надсилаються на адреси ДПІ, на обліку яких перебувають контрагенти, які
проводили господарські операції із зазначеними платниками.

3.3 Пенсійна реформа
215.

Недопущення продовження строків ліквідаційних процедур
підприємств-банкрутів, визначених господарським судом
області

Здійснюється постійний контроль за виконанням строків ліквідаційних процедур,
визначених господарським судом по підприємствах банкрутах району.
Станом на 01.01.2012 року порушення строків проведення ліквідаційних процедур
підприємств- банкрутів, визначених господарським судом області, немає
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Ліквідація боргу економічно-активних платників

217

Проведення
аналізу
щомісячної
звітності
суб’єктів
господарювання щодо нарахованих сум єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Ведення жорсткого контролю за фондом оплати праці кожного
платника, направлення в оперативному порядку матеріалів до
територіальної державної інспекції праці в області, в органи
державної податкової служби в області, місцеві органи влади та
правоохоронні органи щодо фактів нарахування зарплати
менше встановленого мінімального розміру
Проведення інформаційно-роз‘яснювальної роботи серед селянодноосібників та осіб, які працюють за кордоном, студентської
молоді щодо добровільної участі в загальнообов’язковому
державному пенсійному страхуванні

Заборгованість економічно- активних платників станом на 01.01.2012 року по основних
платежах (включаючи фінансові санкції та пеню) становить 40,9 тис.грн., що складає 3,2
% в загальній сумі боргу. Заборгованість активних підприємств зменшилась на 782,1
тис. грн. в порівнянні до 01.01.2011 року
Щомісячно проведиться аналіз звітності суб’єктів господарювання щодо нарахованих
сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
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Ведеться контроль за фондом оплати праці кожного платника, направлено матеріали
щодо фактів нарахування зарплати менше встановленого мінімального розміру до
управління праці та соціального захисту населення, інспектора праці, до державної
податкової служби в районі, районної державної адміністрації та правоохоронних
органів

Проведено 12 лекцій в навчальних закладах та серед безробітних щодо добровільної
участі в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні.Роз'яснення
розміщені на інформаційних стендах УПФУ, сільських (селищних) рад.
Станом на 01.01.2012 діють 4 договори про добровільну участь в системі
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування .
Проведення роз’яснюв. роботи з роботодавцями щодо легалізм. Проведено 19 зустрічей з роботодавцями щодо детінізації заробітної плати найманих
тіньової зайнятості, детінізації з/п найманих працівників
працівників, питання легалізації заробітної плати висвітлювалось в ЗМІ
Проведення спільних перевірок з інспектором праці щодо Проведені документальні перевірки за участю державного інспектора праці ВАТ
дотримання законодавства про оплату праці, виявлення «Орбіта», КП "Комунсервіс"; виявлені порушення в обчисленні страхових внесків
неоформлених найманих працівників.
Проведення документальних перевірок страхувальників із Проведено документальні перевірки страхувальників з високим ступенем ризику ВАТ
високим ступенем ризику та на предмет виявлення фінансових «Орбіта», ДП "Маниковецький спиртовий завод", ПП Білюк В.К.
ресурсів з метою погашення заборгованості до ПФ
Проведення зустрічей за "круглим" столом із роботодавцями,
Спеціалістами управління проведено 63 виїзних дні до населених пунктів району та 55
Федерацією профспілок, громадськими організаціями
зустрічей по питаннях пенсійного забезпечення громадян, реформування пенсійної
роботодавців та підприємців щодо реалізації пенсійного
системи.Протягом 2011 року опубліковано 4 статті в місцевій газеті „Вісник
законодавства та вироблення пропозицій
Деражнянщини” та 8 статей в газеті „Життя міста”, проведено 19 виступів на
телебаченні та проведено 7 семінарів- навчань для керівників, бухгалтерів підприємств,
організацій, установ по роз’ясненню діючого законодавства.

4. Регіональний економічний розвиток
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4.1. Реформа сільського господарства
Будівництво та реконструкція тваринницьких ферм і Проведено реконструкцію під безприв’язне утримання на глибокій підстилці
комплексів
м’ясного поголів’я ВРХ на суму 271,7 тис. грн. СТОВ ім. Шевченка – власні
кошти;
Проведено реконструкцію свинарників на суму 350 тис. грн. ФГ «Калина – Л»
- власні кошти;
Проведено реконструкцію тваринницьких ферм, свинарників на суму 267,4
тис. грн. ФГ «Пролісок» - власної кошти ;
Встановлено молокопроводу – доїльна установа УДМ-100 на суму 95,5 тис.
грн. ФГ «Пролісок» - власні кошти.
Оновлення
машинно-тракторного
парку В 2011 році СТОВ ім. Шевченка закупив сільськогосподарської техніки на
сільськогосподарських підприємств
суму – 1250 тис. грн. ФГ «Пролісок» на 2258 тис. грн. ТОВ «Агро- Майдан»
1716 тис. грн.., СФГ «Мендрик» на суму – 817 тис.грн. Всього було куплено
сільгосптехніки на суму – 6041тис. грн. – власні кошти.
Надання дорадчих послуг суб’єктам господарювання, що На протязі 2011 року надано 435 дорадчих послуг суб’єктам
проводять діяльність у сільській місцевості, та сільському господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості та
населенню
сільському населенню. Роздано періодичних видань, пропозицій, «Агробізнес»
300 примірників, буклетів дослідного господарства с. Пасічна, с. Самчики та
с. Мала Клітна також надавались тематичні рекомендації по мірі їх
надходження.

4.2. Реформа галузі переробної харчової промисловості
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Забезпечення інформаційного супроводу функціонування
діючих в області інтегрованих агроструктур з
вирощування цукрових буряків та виробництва цукру
Проведення роз'яснювальної роботи з агровиробниками та
переробними підприємствами стосовно активізації дій по
вирощуванню і виробництву екологічно чистих, дієтичних
та дитячих продуктів харчування

Надавалися інформації сільськогосподарськими виробниками по вирощуванню
цукрових буряків та заключили договора з Хмельницьким цукровим заводом
СФГ «Мендрик А.О.» в кількості 6000 тонн цукросировини в межах квоти А.
На території району вирощують зернові, технічні та лікарські культури
СФГ «Перлина» та СФГ «Стронг» за технологією органічного
землеробства на площі 365 га. Ця система землеробства має особливість,
що не вносять мінеральні добрива, хімічні засоби захисту рослин, проте
покращуються якісні показники продукції, відповідно зростає і ціна
реалізації. Тому ця продукція має попит. Ця робота фермерських
господарств проводиться спільно з інститутом «Мікробіології» м. Київ.

4.3. Земельна реформа
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Розробка та подання на затвердження Програми розвитку
земельних відносин в Хмельницькій області на 2011-2015
роки

Розроблено Програму розвитку земельних відносин Деражнянського
району на 2011-2015роки та затверджену рішенням районної ради №46/2011 від 15.03.2011р.

249

Створення умов для функціонування ринку землі, зокрема,
завершення видачі державних актів на право власності на
землю, виділення меж земельних ділянок у натурі (на
місцевості), забезпечення ведення державного земельного
кадастру, проведення грошової оцінки земель та
розмежування земель державної та комунальної власності
Посилення контролю за роботою суб’єктів
господарювання, що здійснюють землеоціночні роботи на
території області
Забезпечення виготовлення проектів землеустрою, що
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни
та впорядкування угідь
Забезпечення розроблення регіональних схем щодо
використання та охорони земель, які спрямовані на
консервацію деградованих та екологічно вразливих угідь
та відновлення продуктивного потенціалу земельних
ресурсів, що перебувають у виробництві, на основі
впровадження еколого-орієнтованих заходів

Виготовлено громадянам 15864 з 15933 державних актів на право
власності на земельну частку (пай) , з яких видано 14501
Грошова оцінка виготовлена на всі населені пункти, проте по 26
населених пунктах необхідно зробити поновлення в зв’язку із закінченням
терміну.
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Контроль за роботою суб’єктів господарювання, що здійснюють
землеоціночні роботи на території області проводиться постійно
Всім землекористувачам та орендарям розіслано письмові листи –
нагадування про необхідність виготовлення документації з проектування
сівозмін
Розроблено та затверджено проект землеустрою щодо консервації
деградованих і малопродуктивних земель на території Деражнянського
району шляхом заліснення загальною площею 342,9га

5. Міжнародна інтеграція і співпраця
5.2. Поглиблення торгово-економічного співробітництва з країнами СНД та іншими перспективними торговими партнерами
Керівники промислових підприємств постійно працюють по розширенню ринку
збуту
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Активізація
роботи
щодо
продукції.
Зокрема
в
районі
працює
товариство
з
іноземними
інвестиціями
–
ТОВ
міждержавного,
міжрегіонального
„ГЕРРОМ
Інвест
–
Україна”,
яке
здійснює
інвестиційний
проект
„Вирощування
співробітництва з країнами СНД та
сільськогосподарської рослинної продукції (технічних олійних культур) на землях району.
іншими стратегічними партнерами
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Сприяння відновленню втрачених та
налагодженню нових вертикальних та
горизонтальних
кооперативних
зв’язків, у тому числі створенню
міждержавних
регіональних
(транскордонних) кластерів

ЗАТ „Деражнянський молочний завод” розширює ринок реалізації своєї продукції за
рахунок укладення нових договорів з торгівельними мережами , оптовими базами, а також
розширення фірмової торгівлі. В цьому році розпочали роботу два кіоски на центральному
продовольчому ринку м. Хмельницький.
Інвестиційні капіталовкладення протягом січня – березня склали 250,0тис.гривень.
Керівництвом
ДП „ Деражнянський плодоконсервний завод ХОСС” проведено
переговори з представниками Німеччини
щодо постачання консервованої продукції,
Казахстану – щодо постачання соків, Росії – м”ясної продукції. Після підписання договорів
зросте обсяг виробництва та збуту продукції, збільшився об’єм експортованих товарів. З метою
пошуку потенційних інвесторів підприємством розроблено інвестиційний проект ”Створення
виробництва м”ясних консервів та каш, а також відкриття цеху по виробництву
рибних
консервів під торговою маркою „Декос”.
На ВК „Лозівський інструментальний завод” для розширення асортименту, збільшення
обсягів виробництва та реалізації продукції на підприємстві розроблено інвестиційний проект
„Реконструкція основних фондів” та подано заявку
на головне управління економіки
облдержадміністрації для включення в Загальнонаціональну базу даних інвестиційних проектів
з питань місцевого та регіонального розвитку та будівництва.
З метою відновленню втрачених та налагодженню нових вертикальних та горизонтальних
зв’язків здійснюються наступні заходи:
ВК «Лозівський інструментальний завод» розроблено інвестиційний проект «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.
Протягом січня – березня 2011 року ВК «Лозівський інструментальний завод»
виготовлено продукції на суму 360,4 тис.грн, що становить 170,0 %до відповідного періоду
минулого року.
Підприємство на даний час працює по двох напрямках:
- виробництво спеціального затискного інструменту 91 виду для підприємств України,
Росії, Чехії;
- з метою збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції, в тому числі за
кордон, опрацьовується можливість виробництва нових видів продукції (виготовлення форм
для виробів з поліуретану та інших видів продукції).
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ДП „Деражнянським плодоконсервний завод Хмельницького облпотребсоюза”, 03.03.2011
Опрацювання
експортних
року
заключений контракт з фірмою „OSKOLA Ewa Darowska” ( Польща, г. Юзефов) на
можливостей підприємств області та
визначення їх латентного (скритого) виготовлення березових соків на суму 312, 375 долларов США.
ВК «Лозівський інструментальний завод», 14.12.2010 року заключний контракт з фірмою
експортного потенціалу з послідуючим
ТОВ
Науково – технічний центр „Технології ХХІ” (Росія м. Брянськ) на виготовлення
сприянням щодо його реалізації
інструменту на суму 25,0 млн. російських рублів.

6. Законодавче та інституційне забезпечення реформ
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6.1 Реформа державної служби
Забезпечення підвищення кваліфікації:
Прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації від
- державних службовців місцевих державних 01.03.2011 року № 115/2011-р.
адміністрацій шляхом їх участі у І турі щорічного
Утворений персональний склад організаційного комітету, розроблений
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний план заходів з організації підвищення кваліфікації у рамках І туру Конкурсу
службовець»
Проведено засідання Оргкомітету щодо розгляду наданих державними
службовцями документів та прийнято рішення щодо участі у Конкурсі 18 –
ти державних службовців
Проведено І тур щорічного Конкурсу у якому прийняли участь 4 керівника та
10 спеціалістів.
- державних службовців та посадових осіб Всім учасникам конкурсу зроблені записи у особові справи про підвищення
місцевого самоврядування області
кваліфікації
Протягом 2011 року підвищили кваліфікацію 68 державних службовців
районної державної адміністрації
6.2 Реформування системи органів державної виконавчої влади
Проведення оптимізації структури підрозділів Пропозиції щодо оптимізації структури районної державної адміністрації
обласної та районних державних адміністрацій, направлені
у відділ кадрової роботи апарату обласної державної
приведення штатного розпису у відповідність до адміністрації лист від 16.02. 2011 року № 53/06-13-256/11
визначених напрямків роботи органів виконавчої
влади для конструктивного та ефективного їх
виконання
6.3 Нормативно – правове забезпечення
Моніторинг ефективності діючої нормативноВсі запропоновані раніше зміни
враховані в Законі України «Про
правової бази, підготовка та надання центральним державну службу»
органам виконавчої влади пропозицій щодо
внесення необхідних змін в нормативно-правові
акти

